
 



  

 

 ประกาศเทศบาลต าบลบ้านต้าย  
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ   เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒  และยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ตามขั้นตอนและวิธีการ     
ที่ระเบียบ ก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 

ดังนั้น  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๔  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งอ า เภอ  และประกาศให้
ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้   เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

(นายอรุณ  เหลืองสินศิริ) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย 
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๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ท่ีต้ังของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้าย    
ต าบลบ้านต้าย ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  ๑  บ้านต้าย  
      หมู่ที่  ๒  บ้านนาทม  
  หมู่ที่  ๓  บ้านนาคูณ  
       หมู่ที่  ๔  บ้านค าบอน  
         หมู่ที ่ ๕  บ้านค าไชยวาน 
  หมู่ที่  ๖  บ้านดอนม่วงไข่ 
        หมู่ที่  ๗  บ้านต้ายใหม่พัฒนา  
        

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย  
       ต้ังอยู่ที่  หมู่ ๗  ต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

              -  โทร/โทรสาร  ๐๔๒ – ๑๖๔๖๘๐ 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลต าบลบ้านต้ายต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  มี
เนื้อที่ประมาณ  ๒๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๕,๐๐๐  ไร่  อยู่ห่างจากอ าเภอสว่างแดนดินมาทางทิศตะวันตก
ตามถนนนิตโย(สกลนคร –อุดรธานี)  ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันออกตาม
ถนนนิตโย(หมายเลข  ๒๒)  ประมาณ  ๙๑  กิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลบ้านต้าย เป็นที่สูงทางด้านเหนือ  
ส่วนตอนกลาง  และทางใต้ของต าบลเป็นที่ลุ่ม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท านา ท าสวนท าไร่   มีแหล่งน้ าที่ส าคัญที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านต้ายนอกจากน้ าฝนแล้วยังได้แก่น้ าท่า ซ่ึงประกอบด้วยแหล่งน้ าหลายสาย  ล าน้ าที่ส าคัญ
ได้แก่ล าน้ าห้วยต้าย  ล าน้ าห้วยก้านเหลือง  ต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ต้ังอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เหนือระดับน้ าทะเล  ๑๗๒  เมตร  มีลักษณะสภาพพ้ืนที่  เป็นที่ราบสูง 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง      

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส    
ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดิน 
ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

เทศบาลได้จัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาล   มีทั้งหมด  ๗  ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซ่ึงเป็นตัวแทนของชุมชน  
๗  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกต้ังเป็นอย่างดี  
เช่น  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี  ๓,๐๗๑   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น  ๔,๖๕๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๙๒  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๓,๐๖๕ คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น ๔,๖๘๐ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๔๙  ปัญหาคือ
การแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกต้ัง ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  
ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เก่ียวกับข้อกฎหมายของการ เลือกต้ังที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น  
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็น 
ที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล นอกจากนี้   เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน
บริการ  โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

 
๒.๑ เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลบ้านต้ายได้รับการจัดต้ังขึ้น  โดยการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้าย
ตามที่กระทรวงกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จั ดต้ังเป็นเทศบาลต าบล  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๒  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนครเป็นเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  
๒๕๕๒  เป็นต้นไป 

มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๕,๐๐๐  ไร่  อยู่ห่างจากอ าเภอสว่างแดนดิน
มาทางทิศตะวันตกตามถนนนิตโย(สกลนคร –อุดรธานี)  ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 
ไปทางทิศตะวันออกตามถนนนิตโย(หมายเลข  ๒๒)  ประมาณ  ๙๑  กิโลเมตร 
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       อาณาเขตของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลค าสะอาด   ต าบลโพนสูง   และต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน   
จังหวัดสกลนคร เริ่มจากห้วยไผ่จานพิกัด ยูดี ๒๔๙๒๙๓  แนวเขตพุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒.๕ กม.
จรดถนนสายบ้านค าสะอาด – บ้านค าบอน พิกัด อี ๒๖๙๓๐๖ และตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกประมาณ ๑.๓ 
กม. จรดถนนสายบ้านค าบอน – บ้านหนองไผ่ พิกัด  ยูอี  ๒๗๙๓๑๔  แนวเขตตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ประมาณ ๑ กม.  พิกัด ยูอี ๒๘๙๓๑๐ แนวเขตพุ่งไปทางทิศเหนือประมาณ ๕๐๐ ม.จรดห้วยยางชุม  ที่พิกัด ยูดี 
๒๘๙๓๑๔  ถือก่ึงกลาง ล าห้วยยางชุมเป็นแนวเขต ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าห้วยจนถึงพิกัด  ยูอี 
๒๙๙๓๑๗ แนวเขตพุ่งลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๑.๑ กม. ถึงหลักเขตที่ ๑  ที่ถนนแยกจากทางหลวง
แผ่นดินสายสกลนคร – อุดรธานี เข้าบ้านค าบอน พิกัด ยูอี ๓๑๐๓๑๐ ตัดตรงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 
๘๐๐ เมตร จรดห้วยยางชุม ที่พิกัด ยูอี ๓๑๗๓๐๗ เป็นจุดสิ้นสุดของทิศเหนือระยะ ทางประมาณ  ๗  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เริ่มจากห้วยยางพิกัด  ยูอี 
๓๑๗๓๐๗ ถือก่ึงกลางล าห้วยยางเป็นแนวเขต เรียบลงมาทางใต้บรรจบกับห้วยทางทิศใต้ จนถึงห้วยก้านเหลืองเป็นแนว
เขตเรียบตลอดห้วยก้านเหลืองลงมาทางทิศใต้ จนถึงห้วยก้านเหลืองที่พิกัด ยูอี ๓๒๑๒๖๑ แนวเขตพุ่งไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๑.๕ กม.จรดห้วยวังเดือนห้าที่ พิกัด ยูอี ๓๑๑๒๕๐ เป็นจุดสิ้นสุดของทิศตะวันออก ระยะทาง
ประมาณ  ๗.๕  กิโลเมตร 

ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เริ่มจากห้วยวังเดือนห้า พิกัดยูอี 
๓๑๑๒๕๐  ถือก่ึงกลางของล าห้วยขึ้นไป ตามแนวทิศเหนือเป็นแนวเขตจนจรดทางหลวงแผ่นดิน สายสกลนคร – 
อุดรธานี พิกัด  ยูอี ๒๙๔๒๖๓  เรียบมาทางทิศตะวันออกจนถึงหลักกิโลเมตร ๖๖ พิกัด ยูอี ๒๘๔๒๕๕ เป็นจุดสิ้นสุด
ของทิศใต้ระยะทางประมาณ   ๔   กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลบงใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน สาย
สกลนคร – อุดรธานี ที่หลักกิโลเมตร ๖๖ พิกัด ยูอี ๒๙๔๒๕๕ แนวเขตพุ่งไปทางทิศตะวันตก   เฉียงเหนือประมาณ 
๑.๕ กิโลเมตร ถึงถนนสายบ้านชุมชน – บ้านค าไชยวาน พิกัดยูอี ๒๗๓๒๖๓ แนวเขตพุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
อีกประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร จรดห้วยไผ่ จานพิกัด ยูอี ๒๔๙๒๙๓ เป็นจุดสิ้นสุดของทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ ๕ 
กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๔ 
 

 

เน้ือท่ี มีพ้ืนที่ท้ังหมด ประมาณ    ๒๔    ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ ๑๕,๐๐๐  ไร่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๕ 
 

แผนท่ีต าบลบ้านต้ายแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 

แผนที่ต าบลบ้านต้าย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖ 
 

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังน้ี   
หมู่ที่  ๑  บ้านต้าย   หมู่ที่  ๕  บ้านค าไชยวาน 

      หมู่ที่  ๒  บ้านนาทม   หมู่ที่  ๖  บ้านดอนม่วงไข่ 
  หมู่ที่  ๓  บ้านนาคูณ   หมู่ที่  ๗  บ้านต้ายใหม่พัฒนา 
       หมู่ที่  ๔  บ้านค าบอน  
 
 ๒.๒ การเลือกต้ัง 
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกต้ัง  
สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกต้ังท่ี  ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่  ๑,๒,๖,๗     
เขตเลือกต้ังท่ี  ๒  ประกอบด้วย หมู่ที่  ๓,๔,๕ 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้ายส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน 
ในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานเทศบาลเสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนิน 
งานต่างๆ  เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเมื่อวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี   ๔,๖๕๙     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล   ๔,๖๘๐     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๗) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  ๓,๐๗๑  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น  ๔,๖๕๙  คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๙๒   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล   ๓,๐๖๕   คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น  
๔,๖๘๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๔๙ 

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง 
 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่ท่ี  
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร (คน) จ านวนหลังคาเรือน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม  

๑ บ้านต้าย ๕๑๒ ๕๓๐ ๑,๐๔๒ ๓๐๓ นายวิชัย  ประหา 
๒ บ้านนาทม ๔๕๒ ๔๗๔ ๙๒๖ ๒๖๖ นายจ าปา   วินทวุธ 
๓ บ้านนาคูณ ๓๗๓ ๓๕๑ ๗๒๔ ๒๑๖ นายปริวัชร  พาอ้ม 
๔ บ้านค าบอน ๖๗๗ ๖๗๔ ๑,๓๕๑ ๓๓๘ นายยุทธยา  ต้นสาย 

(ก านันต าบลบ้านต้าย) 
๕ บ้านค าไชยวาน ๕๕๑ ๕๖๑ ๑,๑๑๒ ๓๐๗ นายสนั่น    โนนยะโส 
๖ บ้านดอนม่วงไข่ ๒๙๗ ๒๓๐ ๕๒๗ ๑๔๕ นายทองแดง พรมร้อยโพธิ์ 
๗ บ้านต้ายใหม่พัฒนา ๓๗๕ ๓๙๑ ๗๖๖ ๒๕๒ นายประไพ  แวงวรรณ 

               รวมทั้งสิ้น ๓,๒๓๗ ๓,๒๑๑ ๖,๔๔๘ ๑,๘๒๗  

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๒) 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗ 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 ชาย หญิง หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน ๗๕๒ ๖๙๗ อายุต่ ากว่า ๑๘  ปี 
จ านวนประชากร ๒,๐๗๒ ๒,๐๑๑ อายุ  ๑๘-๖๐  ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ๔๑๒ ๕๐๐ อายุมากกว่า  ๖๐  ปี 
รวม ๓,๒๓๖ ๓,๒๐๘ รวมท้ังส้ิน  ๖,๔๔๔ คน 

(ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒) 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย

และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน   
  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ. เทศบาลต าบลบ้านต้าย 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านต้าย   
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่เทศบาล 
    ๒.๑  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
    ๒.๒  โรงเรียนบ้านนาทม 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน 
    ๒.๓  โรงเรียนบ้านค าสะแนน 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน     
   ๒.๔  โรงเรียนบ้านค าไชยวาน 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน 

 
 
 
 
๕  แห่ง 
 
๘  คน 
๗  ห้อง 
๗๐ คน 
 
๙  คน 
๗  ห้อง 
๑๐๙  คน 
 
๑๐  คน 
๘  คน 
๑๐๕  คน 
 
๗  คน 
๘  คน 
๗๓  คน 

๓ แห่ง 
๕  คน  
๓  คน 
๙๕  คน 

 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘ 
 

สังกัด สพฐ. เทศบาลต าบลบ้านต้าย 
    ๒.๕  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน 
    ๒.๖  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
นอกโรงเรียน(กศน.) 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน 

 
๗  คน 
๘  คน 
๔๑  คน 
 
 
๓  คน 
๑  คน 
๒๐๐  คน 

 

(ข้อมูล ณ วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒) 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่ องนี้ซ่ึงก็ได้ผลในระดับหนึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการ
เจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหา
เหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข  จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  ๑   แห่ง      
          -  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จ านวน    -     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน     จ านวน  -  แห่ง  
   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      จ านวน   -   แห่ง   
     (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลบ้านต้าย)  

ล าดับท่ี 
กลุ่มโรค 

 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคติดเชื้อและปรสิต ๕๘ - 
๒ เนื้องอก - - 
๓ โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเก่ียวกับ

ภูมิคุ้มกัน 
- - 

๔ โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม ๑๓๗ - 
๕ ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม ๑๗ - 
๖ โรคระบบประสาท ๔ - 
๗ โรคตารวม ส่วนประกอบของตา ๕๖ - 
๘ โรคหูและปุ่มกกหู ๓ - 
๙ โรคระบบไหลเวียนเลือด ๒๙๕ - 
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  (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลบ้านต้าย) (ต่อ) 
ล าดับท่ี กลุ่มโรค ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

๑๐ โรคระบบหายใจ ๓๕๑ - 
๑๑ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ๑๓๙ - 
๑๒ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๒๓ - 
๑๓ โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม ๗๑๔ - 
๑๔ โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ ๗๗ - 
๑๕ ภาวะแทรกในการต้ังครรภ์  การคลอด  และระยะหลังคลอด  ๑ - 
๑๖ ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริก าหนด    (อายุครรภ์ 

๒๒ สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง ๗ วันหลังคลอด) 
๑ - 

๑๗ รูปร่างผิดปกติแต่ก าเนิด การพิจารณาจนผิดรูปแต่ก าเนิดและ
โครโมโซมผิดปกติ 

- - 

๑๘ อาคาร อาคารแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทาง
คลินิกและทาห้อปฏิบัติการที่ไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ 

๒๒๓ - 

๑๙ การเป็นพิษและผลท่ีตามมา - - 
๒๐ อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลท่ีตามมา - - 
๒๑ สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย ๓ - 
๒๒ โรคของสตรี ๔๐ - 
๒๓ โรคของเด็ก - - 
๒๔ โรคที่เกิดจากอาการหลายระบบ ๖๒๗ - 
๒๕ โรคที่เกิดเฉพาะต าแหน่ง ๑๒๓ - 
๒๖ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ๗๓๑ - 
๒๗ โรคและอาการอ่ืน ๒๑ - 
๒๘ กลุ่มไม่นับ ๕๐๔ (ไม่ใช่โรค) ๓,๙๘๘ - 
 รวม ๗,๖๓๒ - 

(ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้าย ต้ังแต่ วันที่ ๑  มกราคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒) 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  
ซ่ึงเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี  ๑๑  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกา ร  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  
เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไข ได้  ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้   
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๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้น

พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ ติดยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่ เป็นประจ า การแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่เทศบาลต าบลบ้านต้าย ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจ 
( ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสว่างแดนดิน  ผลการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ปี ๒๕๖๒ ) 
 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ต้ังโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖. ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน    
    

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
 ต าบลบ้านต้ายมีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้ 
 ๑) ถนนสายหลัก  จ านวน  ๙  สาย  รวมระยะทาง  ๒๓.๘๓  กิโลเมตร  แยกเป็น 

 
ถนนสาย 

ปี ๒๕๕๙  ปี ๒๕๖๐  การพัฒนา  
ระยะทาง 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระยะทาง 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ถนนลาดยาง ๑,๗๕๔ ๗๖.๐๖ ๑,๕๔๒ ๕๑.๔๓ ลดลง  ๒๑๒  ๒๔.๖๓ 
ถนนคอนกรีต ๕๕๒ ๒๓.๙๔ ๔๕๖ ๑๕.๒๑ ลดลง  ๙๖ ๘.๗๓ 
ถนนลูกรัง - - ๑,๐๐๐ ๓๓.๓๖ เพ่ิมขึ้น  ๑,๐๐๐   ๓๓.๓๖ 
ถนนล าลอง - - - - - - 
รวม ๒,๓๐๖ ๑๐๐ ๒,๙๙๘ ๑๐๐ เพ่ิมขึ้น  ๖๙๒ ๖๖.๗๒ 

ท่ีมา : กองช่าง 
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๒) ถนนสายภายในหมู่บ้าน  จ านวน  ๔๖  สาย  รวมระยะทาง  ๒๓.๙๖  กิโลเมตร  แยกเป็น 
 

ถนนสาย 
ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒  การพัฒนา  
ระยะทาง 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระยะทาง 
(เมตร) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
(เมตร) 

 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ถนนลาดยาง ๔๙๕ ๒๔.๕๕ ๖๒๒ ๒๘.๐๐ เพ่ิมขึ้น ๑๒๗    ๖๑.๖๕ 
ถนนคอนกรีต ๑,๕๒๑ ๗๕.๔๕ ๑,๖๐๐ ๗๒.๐๐ เพ่ิมขึ้น ๗๙ ๓๘.๓๕ 
ถนนลูกรัง - - -  - - 
ถนนล าลอง - - -  - - 
รวม ๒,๐๑๖ ๑๐๐ ๒,๒๒๒ ๑๐๐ เพ่ิมขึ้น ๒๐๖ ๑๐๐ 

ท่ีมา : กองช่าง 
๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ท่ีมี ความต้องการให้ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร   

ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ๑,๒๙๕   ราย 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน     ๑๑๑  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 
(ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอสว่างแดนดิน  ณ เดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ ) 

๕.๓ การประปา 
การประปา มีประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑-๗   สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี   
(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา      จ านวน    ๑,๔๓๒   หลังคาเรือน 
(๒)  บ่อบาดาลระบบประปาขนาดใหญ่  จ านวน         ๑๑     แห่ง 
(๓)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    ๑,๕๐๐ – ๑,๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 

( ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ณ  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑) 
๕.๔ โทรศัพท์ 

(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน       ๖   สาย 
(๒)  จ านวนโทรศัพท์บ้าน    จ านวน      ๖๗  สาย 
(๓)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน     -  ชุมสาย 
(๔)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน      -     แห่ง 
(๕)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่เทศบาล 

( ที่มา : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สาขาสว่างแดนดิน  ณ เดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ ) 
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  (๑)  มีไปรษณีย์  จ านวน  -  แห่ง   
  (๒)  มีท่ารถขนส่ง จ านวน  -  แห่ง   
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 

๖.๓ การบริการ 
โรงแรม   ๑ แห่ง ร้านอาหาร  - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  ๑         แห่ง ร้านเสริมสวย  ๕ แห่ง 

๖.๔ การท่องเท่ียว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

๖.๕ การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
 โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด 

หมู่ท่ี ๑ ๖ ๖ ๖ ๔๘๗ ๗๓ 
หมู่ท่ี ๒ ๓๙ ๓๑ - ๗๔๔ ๗๙ 
หมู่ท่ี ๓ ๑๐ ๓ - ๕๒๗ ๕๕ 
หมู่ท่ี ๔ ๗๒ ๕๘ - ๓๙๕ ๑๘ 
หมู่ท่ี ๕ ๒๓ ๔๑ - ๑,๒๙๐ ๔๘ 
หมู่ท่ี ๖ ๘ ๑๕ ๔ ๘๘๒ ๕๓ 
หมู่ท่ี ๗ ๓๖ ๖ ๑๗ ๙๕๒ ๖๔ 
รวม ๑๙๔ ๑๖๐ ๒๗ ๕,๒๗๗ ๓๙๐ 

 

( ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสว่างแดนดิน  ณ  วันที่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑) 
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
  ๑. โรงสีขนาดเล็ก   จ านวน       ๗        แห่ง 
  ๒. โรงกลึงไม้      จ านวน ๓ แห่ง 
  ๓. โรงน้ าด่ืม       จ านวน       ๕ แห่ง  
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน ๖     แห่ง 
บริษัท   ๒ แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๙ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -          แห่ง ร้านซ่อมรถ  ๔ แห่ง 
ร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ๖ แห่ง 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพต าบลบ้านต้าย 
กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  หมู่ที่  ๗    กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  หมู่ที่  ๑ – ๗ 
กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร หมู่ที่  ๗         กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่  ๑ – ๗ 
กลุ่มทอเสื่อกก   ๑  กลุ่ม    กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  ๔ 
กลุ่มกองทุน  กขคจ.  หมู่ที่  ๕,  หมู่ที่  ๖  กลุ่มจักสาน  หมู่ที่  ๔,  หมู่ที่  ๓ 
กลุ่มสมุนไพร  หมู่ที่  ๓,  หมู่ที่  ๒,  หมู่ที่  ๖ กลุ่มออมทรัพย์  หมู่ที่  ๑-๗ 

       กลุ่มร้านค้าชุมชน  หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗ 
๖.๘ แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เม่ือเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

    -  ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา  วัด  ๖  แห่ง   ในเขตต าบล  ได้แก่   
  ๑.  วัดท่าวารีวนาราม หมู่ที่  ๒ 
  ๒.  วัดป่าอัมพวัน หมู่ที่  ๖ 
  ๓.  วัดป่าบ้านนาคูณ หมู่ที่  ๓ 
  ๔.  วัดป่าบ้านค าบอน หมู่ที่  ๔   
  ๕.  วัดชัยชนะวรราราม หมู่ที่  ๕ 
  ๖.  วัดป่าประสิทธ์ิสามัคคี  หมู่ที่  ๗ 

และมีที่พักสงฆ์  ๑  แห่ง  คือ   ที่พักสงฆ์บ้านค าบอน   หมู่ที่  ๔ 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  ๒         
   ส านักคริตส์    ๑   แห่ง 
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๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจัก
สารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    

๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  
เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ า ดิบจากแม่น้ าชี (อยู่นอกเขต) ซ่ึงจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ด่ืมและอุปโภคได้ 

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า   ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถ
ที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้อง
รอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้
จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 
๙. อ่ืนๆ  

๙.๑  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านต้าย ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลบ้าต้าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจ
พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 
  - ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  ๑๑๙  คน 
  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข 
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  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ด่ืมสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชน 
เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ด่ืมสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน 
ในชุมชน  

 
๙.๒  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจ าปี  ๒๕๖๑  

  ตามที่พัฒนาชุมชนอ าเภอสว่างแดนดิน  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้าย  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจสามารถ
สรุปตามตัวชี้วัดได้  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ   

๑  =  มีปัญหามาก 
๒  =  มีปัญหาปานกลาง 
๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ทั้งนี้  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  
 
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านต้าย) 

   ๑)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  
   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน   
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านนาทม)   
   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเรียนรู้โดยชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     

๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
       ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านนาคูณ)   
   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
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       ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านค าบอน)   
   ๑)  ด้านความรู้และการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน  

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านค าไชยวาน)                  
๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านดอนม่วงไข่) 
   ๑)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  
   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน   
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านต้ายใหม่พัฒนา)   
   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเรียนรู้โดยชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     

๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
 

 ๙.๓  การแก้ไขปัญหา 
๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ า
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   

๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ     
     86 
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๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอน
ภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยมีก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นตามกันไป
ด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด  เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง
หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยมีความครอบคลุม
ภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ ะ
สามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา /
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจ  และ
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ  
มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ซ่ึงนอกจากจะท าให้ปัญหา /ความต้องการได้รับการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา
และการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เม่ือมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่
มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อีกทางหนึ่งด้วย 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 
              “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง ค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ  
           ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง 
           ประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
    ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                                     
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ 
๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลัง 
      ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

      ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
                เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้  อย่างยั่งยืน  
                มีสมดุล 
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ 
                พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด 
      ความสามารถของระบบนิเวศ 

 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ 
                วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๖.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง   

                 ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 ๖.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๖.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๖.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 เนื่อง ด้วยในการ จัดท า แผน พัฒนา สี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ น จะต้องสอดคล้ องกับ              
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการ  และยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว 
 ดังนั้น เ พ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) ของ เทศบา ลต าบลบ้านต้า ย                
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาลจึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  
ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
๑) กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่ วงของแผนพัฒนา เศรษฐ กิจและสั งคมแห่ งชา ติฉบั บที่  ๑๒ (พ.ศ . ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ประเทศไทย                 
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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๒) สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  
ซ่ึงต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางใน
ระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ 
ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 
จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซ่ึงมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร  อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่ าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง ในการ
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซ่ึงต้องอาศัยการผลิตที่ มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมาและยังมีความล่าช้า
เม่ือเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
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๒.๑. ๔  การลดลงของความแข็ง แกร่ งด้าน เสถียรภาพทาง เศรษฐกิจจะ เป็น อุปสรรคต่อ                
การแก้ ไข ปัญหาเชิง โคร งสร้ าง  การรองรั บเงื่ อน ไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการด า เนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้ง
ในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่ม
มีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ย
ร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่า
แม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 
ในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ.๒๕๕๗  IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้า ไปประกอบธุรกิจประจ า ปี ๒๕๕๘ หรื อ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงด าเนิ นการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔  จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่าน
มา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยใน
ปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓  และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP  ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๒๒ 

 

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ  ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ  รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย  และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ ด้านภาษา  ความรู้ ด้านเทคโนโลยี  และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

 
๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒. ๑ โครงสร้างประชากร เปล่ียนแปลง เข้าสู่การ เป็น สังคมสูง วัย  แต่ยังคงมีปัญหา ท้ังใ น              
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม    
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  
ก าลังแรงงานของไทย มีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖             
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 
๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจ านวนร้อยละ ๒๗  
ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว  ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในปี ๒๕๔๓  เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๒๓ 

 

๒.๒ .๓  คนไทยยังมีปัญหาเชิ งคุณภาพท้ัง ด้านสุขภาพ  การเรี ยนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น  อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า  สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ า ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่า
สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแ ตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่ มีการถือครองที่ ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค  
มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ    ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหล่ือมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงาน 
ในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๒๔ 

 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
ภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้ มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปาน
กลางยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ 
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา  ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม
อย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น  โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ท้ังหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดิน
มีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๒๕ 

 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕  ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ 
และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ 
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น  

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี  ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  
โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 
๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายั งมี ส่วนท่ี ไม่สาม ารถจัดสรร ได้ตามความ ต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ  ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด  ๒๗  แอ่ง น้ าบาดาล
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้  มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า  และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
๒.๓.๒ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๒๖ 

 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗  พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา  ซ่ึงได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ า มันเชื้อเพลิงเม่ือต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิง
จาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การเข้มงวดกับ
การตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมาก
ส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ  โดยความร่วมมือและการ
ท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่าน
มา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ า เสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และ
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการ
ดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหม่ืนล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภั ยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้ าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๒๗ 

 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม 
(๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ  (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการเลือกต้ัง  มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ   มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็น
ธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ  ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น
สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็น
กลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ 
ถือว่าอยู่ในระดับดีเม่ือเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือ
โอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล  

 
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึง
การก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ   ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ  ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน    
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการก าหนด 
ส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๒๘ 

 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไข การกระจาย 
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓ สัดส่วน
ของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และ
ร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจาก
ส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๙.๘๕๐ คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา 
๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน 
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหา
การซ้ือเสียง ท าให้การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ  อปท. ซ่ึงรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็น
ร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒  
และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็นแหล่งที่ ต้ังของ
อุตสาหกรรม การค้า  การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขต
จ ากัด 
 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจ้างรับสินบน ซ่ึง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ที่ เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา  รวมทั้ง
กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่ อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ 
โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูง
ถึง ๘๔คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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๓ บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
 ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔  (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 
๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่อง
เฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซ่ึงท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็น
ประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เม่ือค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้น
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซ่ึง
ส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น
ท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น  (๖) เกณฑ์
รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตาม
การเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  
เง่ือนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่ เพียงพอในการที่ จะท าให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ  ๑ คน และคาดการณ์
ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้อง
น าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะ
ฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ า เป็น ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระ
ทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช . จะค านวณใหม่อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซ่ึงอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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 ๓.๑.๓ ความเหล่ือมล้ า 
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคน
ต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้
สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความ
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า  ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่ มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเ มืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและ
เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาค
การค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผล
ต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหาการบริหาร
จัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก  
 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อ
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุน
ให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน 
หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ 
เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน  การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่ มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม   อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่น
ขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไก
การท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 
 ๓.๒ บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลกโดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา  ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มี
การขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้นนอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น  นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 ๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
 การปรั บเปลี่ ยนที่ร วดเร็ วด้าน เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งผลให้เ กิดกา รเปลี่ ยนแปลงใน รูปแบบ                
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้า
ตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซ่ึงโอกาสที่ส าคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 
๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบ
เข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและ
การใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ต้ังและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
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 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า ซ่ึงผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึ ง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้าน
รายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)  
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน้มการปรับทิศทาง
นโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ 
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
 (๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคมตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 ๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิด
ความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภา พดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความม่ันคง ด้านอาหา ร  สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขี ด
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 (๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลง
ระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า  
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 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) 
จ านวน ๑๖๙ ข้อซ่ึงจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมด
ไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  
มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่
ประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 ๔.๒  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้
สูงที่ มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาค    สู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๓ เป้าหมาย 
 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
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 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 (๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุน 
ในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ 
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
 ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๓๕ 

 

 ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลาง
การด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
 ๕.๑.๔  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตร
แปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ า เป็นส าหรับการสร้างความม่ันคง
ทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง 
ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทาง
บก ทางน้ า  และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่ม 
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์
รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรม
ที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน   เช่น  
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๓๖ 

 

การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุน  
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน สู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 
 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่
แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้
บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับ
ประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริม
และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (๑) ปฏิ รูป ระบบบริ หา รจั ดการทา งการ ศึกษา  โดยปรับ ระบบบริ หา รจั ดการกา รศึกษาใหม่                     
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ ์ (Accountability)  
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาต้ังแต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง เพ่ือรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการ วิชา กา รและงานวิ จัย  (Academic Hub) เพ่ือน า ราย ได้กลับมา ใช้ย กร ะดับ คุณภาพบริ การ สา ธารณสุ ข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  
 ๕.๒.๔  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้ สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
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 ๕.๓ การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้
มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่ เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าและบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ๕.๓.๔  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 
 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อมรองรับความ
เป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคน
ในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  
 ๕.๔.๒  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า   การลงทุน และ
การบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์
ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 ๕.๔.๓  การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   ให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  
รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  
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 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จดัท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดิน
ในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ ดินที่ เหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ ดินของคน
ต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
น้า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของ
ชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าใน
อนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
 ๕.๕.๒  การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 
 ๕.๕.๕  การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ ายแร งงาน  การบริหารจั ดการพลังงานและการบริหาร จัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕.๖  การเพ่ิมขี ดความสามารถในการปรั บตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ               
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่งพัฒนาเมือง 
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ที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 
 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซ้ือจัดจ้างโครงการของทาง
ราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 ๕.๖.๒  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
 ๕.๖.๓  การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
        ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”        
         ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์  
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 และ
เกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบั ติในแต่
ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
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โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
     ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้ง
การสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง  การสร้างสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม ที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ 
ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การ
จัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ า เป็นและเหมาะสม    ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิม
ศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซ่ึงจะน าไปสู่การลดความยากจน
และความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย  
       ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไ ด้อย่างย่ั งยืน ให้ความส าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขา
การผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ
พ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรม
อากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการ
ประจ าภูมิภาค เป็นต้น 
        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่ า
ร้อยละ ๕ ซ่ึงเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        
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 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ัง ยืน  มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะ
ยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นค่ังและย่ังยืน 
ให้ความส าคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) 
สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ า
ในทุกมิติและสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) 
การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไข
ปัญหาด้านความม่ันคง (๕) สร้างความเชื่อม่ันและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไข 
ปัญหาภั ยคุกคามข้า มชาติ ภัยก่อการร้ าย (๖) เสริมสร้ างความม่ันคงทาง เทคโนโลยี สารสน เทศและไซ เบอร์                    
(๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) 
เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรอง
ให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความม่ันคง 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่ วนร่วม มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการ
กระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทย
ปราศจากการคอร์รัปชั่น ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบ
ผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย  ปี ๒๕๗๗ 
        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงด้าน
พลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง 
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โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จ ากการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการ
บริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามาร ถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา 
เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่ มีความสุขของคนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อัน
จะน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้ง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง อันจะ
สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 
       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องกา รของภาคีการ พัฒนาที่ เก่ียวข้ อง เพ่ือรักษา ฐานเศรษฐกิจ เดิมให้ เข้มแ ข็ งโดยมี คุณภาพสิ่งแวดล้อมตา ม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยง
กับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ  และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิ ภาค ก า หนดยุทธศาสตร์กา ร
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและ
รับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความ
เก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ  การด าเนินงานเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามา รถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและ
ภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในเอเชีย  



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๔๓ 

 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธ์ุ) 
 
วิสัยทัศน์ 
 “สะพาน การค้า และการท่องเที่ยว อินโดจีน (TRADE AND TOURISM BRIDGE TO INDOCHINA)” 
เป้าประสงค์การพัฒนา 

๑. ประเทศชาติม่ังคง ประชาชนม่ังค่ัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

๑. การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรและแรงงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : การพัฒนาการท่องเท่ียว   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

๑) การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรและแรงงานเพ่ิมศักยภาพและมูลค่าแหล่งท่องเที่ยว 
๒) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๓) พัฒนาระบบข้อมูลทางการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ 
๔) ประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
๕) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : การพัฒนาการค้าชายแดน   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
๑. การเพ่ิมปริมาณและมูลค่าการค้าตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผ่านแดนและอ านวยความสะดวกกิจกรรม
การค้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ : การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

๑) การปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนารูปแบบความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริม
การร่วมทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๔๔ 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
 
วิสัยทัศน์ 
 “สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่งถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพ้ืนที่ 
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๑.๒  การพัฒนาเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
๑.๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง 

เครือข่าย 
๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๒.๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
๒.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๔.๑  การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 ๔.๒  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕.๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
๕.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๕.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
๕.๕ ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
๕.๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๔๕ 

 

นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 ค าแถลงนโยบายของ  นายอรุณ   เหลืองสินศิริ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย  แถลงต่อสภาเทศบาลต าบล 
บ้านต้าย  ในวันที่  ๘ เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต้าย โดยน าเสนอกรอบความคิด และ
วิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบายและแผนงาน เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเทศบาลต าบลบ้านต้าย ดังนี้  

๑) เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล และ 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย การจัดซ้ือจัดจ้าง  การตรวจสอบ
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

๒) จะรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านต้ายให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านต้าย เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

๓)วางระเบียบให้งานของเทศบาลต าบลบ้านต้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๕) พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น 

๕.๑ พัฒนาถนนและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๕.๒ ตลาดกลางเพ่ือการเกษตรของราษฎรในต าบล 
๕.๓ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
๗) สนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๘) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใช้งาน 
๙) ส่งเสริมกิจการของ อปพร.ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๐) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๑๒) จัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๑๓) จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและการกีฬา 
๑๔) จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มประกอบอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้ 
๑๕) จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
๑๖) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูและรักษาทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์
ของแผ่นดิน 
๑๗) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 

ความจ าเป็นและสมควร เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสกลนครต่อไป  
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลบ้านต้าย 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑  พัฒนาถนนและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๑.๒  จัดให้มีการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
๑.๓  จัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
๑.๔  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและการเกษตร 
๑.๕  จัดให้มีการบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
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๑.๖  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๑  ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๒  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๔. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๔.๑  ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล และค านึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒนาต าบลบ้านต้าย การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
๔.๒  การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านต้ายให้เป็นไปตามกฎหมาย แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
๔.๓  วางระเบียบงานเทศบาลต าบลบ้านต้ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.๔  จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการใช้งาน 
๔.๕  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔.๖  จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกลุ่มประกอบอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้ 

๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.๑  ตลาดกลางเพ่ือการเกษตรของราษฎรในต าบล 

๖. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑  คุ้มครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะ

ประโยชน์ของแผ่นดิน 
 

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ 
๑. หลักนิติธรรม  คือ  การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับแกติการต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจน

เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก  โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าว
โดยสรุป  คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระท ากันตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคล 

๒. หลักคุณธรรม  คือ  การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง 
ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความ
อดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส  คือ  การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง 
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มีความ
โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และช่วยให้การ
ท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต คอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ  การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจส าคัญๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น 
การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ และขจัดการผกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาค
ธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
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๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง และ 
ข้าราชการประจ า ต้องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตน
รับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น ในการ 
บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักประหยัดและความคุ้มค่า ซ่ึงจ าเป็นจะต้องต้ังจุดมุ่งหมาย ไปที่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนโดยส่วนรวม 
 
๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑. ด้านการศึกษากีฬาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

- ปัญหาด้านการจัดเรียนการสอนไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ เรียนเท่าที่ควร  
-สถานที่ในการออกก าลังกายเช่นลานกีฬาอุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิดมีไม่เพียงพอต่อความ 

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์ 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่ให้เด็กและเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้ 

เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดเช่นการส่งเสริมด้านการกีฬาการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

- ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายลานกีฬาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
- การจัดเรียนการสอนของเทศบาลต าบลบ้านต้ายได้รับการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความ 

พร้อมมีคุณภาพในทุกๆด้าน 
- ประเพณีท้องถิ่นมีการปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 
 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

- สภาพถนนช ารุด สึกกร่อนจากการใช้งานมานานเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
- พ้ืนที่ในเขตเทศบาลบางพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ าท่วม 
- ระบบไฟฟ้าบริเวณทางสัญจรบางแห่งไม่มีไฟฟ้าสาธารณะหรือมีแต่เกิดการช ารุดท าให้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สินของราษฎร์ผู้ใช้เส้นทาง 
- มีความต้องการใช้น้ าประปามากขึ้นและยังไม่ครอบคลุมในทุกครัวเรือน  
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อุปโภคบริโภค 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้ายและพ้ืนที่ใกล้เคียงจากการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- ถนนทุกสายในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้ายได้รับการก่อสร้างยกระดับถนนขยายท่อระบาย 
น้ าเพ่ือให้น้ าไหลสะดวกป้องกันปัญหาน้ าท่วมสามารถด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. หรือลาดยางได้ทุกสายซ่ึงจะท าให้ไม่
ต้องท าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุกให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนอีกและมีการขยายถนน
บางสายเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน 

- ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดูแลให้ความช่วยเหลือโดยของบประมาณจาก
ไฟฟ้าให้การสนับสนุนในการซ่อมแซมขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง 

- ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ าและส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลช่วยเหลือในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าประปาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่และขยายเขตประปาให้ราษฎรมีน้ าประปาใช้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๓. ด้านการส่งเสริมอาชีพและการท่องเท่ียว 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

- ประชาชนยังยังมีระบบความคิดหรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆเช่นการปลูกพืชเชิงเดียว 
- ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่มขาดความรู้ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม 
- ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมนอกจากอาชีพหลัก 
- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้จัดท า

โครงการเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
๔. ด้านการพัฒนาสังคมสวัสดิการการสาธารณสุขและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุขและการดูแลตัวเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคภัย
ต่างๆ 

- เครื่องมือหรืออุปกรณ์สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ 
-เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังขาดประสบการณ์ 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ประชาชนมีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ 
- ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสาธารณสุขและการดูแล

สุขภาพของตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
- มีอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ 
- จัดอบรมทบทวนการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
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๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

- ขาดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการอบรมและร่วมกิจกรรม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียวลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม 
๖. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

- เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตขององค์กรอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนยังไม่เพียงพอ 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายต่างๆในการปฏิบัติราชการท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการลดลง 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- เทศบาลต าบลบ้านต้ายมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีสามารถ
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพตนเองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
 
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
พันธกิจ : ๑. การเกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ   
             ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เป้าประสงค์:  พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร 
กลยุทธ์ : ๑. การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

 ๒.  การพัฒนาเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
 ๓. การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย  
 ๔. การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว  
พันธกิจ : ๑. การค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
             ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประเพณี  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๕๐ 

 

เป้าประสงค์:  ๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประเพณี  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๒. จัดให้มีและการบ ารุงรักษา  สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
กลยุทธ์ : ๑. การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ๒. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
 ๓. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
พันธกิจ : ๑. ส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา  พัฒนาคน  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
   ๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
เป้าประสงค์ : ๑. เพ่ือการจัดการศึกษา  และการสนับสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
        ๒. การสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการ  และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  คนชรา  คนพิการ      
                     ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และผู้ยากจน 
        ๓. การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
        ๔. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        ๕. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  อาสาสมัคร  และองค์กรเอกชน  
        ๖.  การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์ : ๑. การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 ๒. การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
 ๓. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
พันธกิจ : ๑. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : ๑. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน  
        ๒. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : ๑. การพัฒนาการจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  ๒. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
         
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
พันธกิจ : ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  ๒. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ : ๑. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
        ๒. การจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
        ๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๔. การส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย และประชาคม 
        ๕. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
        ๖. การจัดหาและพัฒนารายได้ 
        ๗. การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอ่ืน  
        ๘. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
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กลยุทธ์ : ๑. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒. การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๓. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 ๔. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
 ๕. ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
 ๖. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

 
 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล   

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ในกา รจัดท าแผน พัฒนา ท้องถิ่ นสี่ปีข องเทศบาล ได้ใช้ การวิ เครา ะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.จุดแข็ง (S : Strength) 
  ๑.  เป็นต าบลที่ห่างจากอ าเภอ  ๖  กิโลเมตร  มีเส้นทางหลักในการใช้คมนาคมขนส่งทางการ     
                         เกษตร  ศูนย์กลางการผลิตและส่งจ าหน่าย  เช่น  การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าการเกษตร  

๒.  มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่สามารถพัฒนาท าเป็นระบบชลประทานให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพ่ือท า 
                         การเกษตรในฤดูแล้งได้ 

๓.  มีกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและเสียสละ  เช่น  อปพร. ,อสม. , กลุ่มออมทรัพย์, กองทุน 
                          หมู่บ้าน 

๔.  มีพ้ืนที่ในการท านาเป็นจ านวนมาก  สามารถพัฒนาผลผลิตให้มากขึ้นได้  และมีพ้ืนที่ในการ  
                         ปลูกยางพารา  ซ่ึงเป็นพืชที่ในการปลูกยางพารา  ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

๕.  การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ  ประชาชนในต าบล  และผู้น าชุมชนเอาใจใส่ต่อการแก้ไข 
                         ปัญหา 
 ๖.  มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนการแปรรูปไม้ที่มีทักษะฝีมือ  ประสบการณ์  สามารถพัฒนาส่งเสริม      
                       เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้   
 ๒. จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ๑. การพัฒนาด้านการเกษตรยังด าเนินการไม่ครบวงจร 

๒.  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า  ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 
๓.  ยังไม่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารท าให้ควบคุมการสร้างบ้านเรือนไม่ได้  ซ่ึง 

                          ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในที่ต่ า 
๔.  โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของต าบลยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๕.  ประชาชนยังขาดเครื่องมือทุ่นแรงในการท าการเกษตร  หรือประกอบอาชีพอ่ืน 
๖.  วัยแรงงานหลังฤดูเก็บเก่ียวอพยพสู่เมืองหลวงเพ่ือมุ่งขายแรงงาน 
๗.  การแปรรูปผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน 

 ๓.โอกาส (O : Opportunity) 
  ๑. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการปลูกยางพาราในเขต   
                        ต าบลบ้านต้ายและพืชพลังงานทดแทน 

๒.  รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน  การปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพล  การทุจริต   
                         คอรัปชั่น  การปฏิรูปการศึกษา  กองทุนหมู่บ้านที่ชัดเจนต่อเนื่อง  ท าให้การพัฒนาต าบลได้ผล        
                         และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

๓.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ท าให้มีการสร้างรายได้ 
                         ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

๔.  ต าบลบ้านต้ายอยู่ติดเส้นทางคมนาคมเส้นหลักที่สามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรไป 
                         จ าหน่าย  สามารถพัฒนาการเป็นจุดศูนย์กลางการส่งออกได้ในระดับหนึ่ง 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๕๓ 

 

๕.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  มีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การส่งเสริม 
                         การเกษตรและการท่องเที่ยว 

๖.  กระแสต่ืนตัวด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบล 
                         มากขึ้น 

๗.  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ การศึกษาเรียนฟรี  ค่าตอบแทน อสม. 
๔.  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

๑.  เศรษฐกิจโลกทรุดตัวอย่างรุนแรงส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
๒.  การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไม่ตรงตามเป้าหมายท าให้การอบหนุนงบประมาณท้องถิ่นลดลง 
๓.  นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนเนื่องจากปัญหาการแตกแยกทางการเมือง 
๔.  เสถียรภาพของรัฐบาลไม่ม่ันคงจากปัญหาความแตกแยกทางการเมือง 
๕.  ภัยคุกคามที่มาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
๖.  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนมูลค่าสินค้าท าให้เกิดการแข่งขันรุนแรง 
๗.  กระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลกระทบวัฒนธรรมชุมชน  วิถีชีวิตเปลี่ยนไป 
๘.  การเคลื่อนตัวของกลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใกล้ต าบล  ส่งผลกระทบ 

                         ต่อร้านโชห่วยในพ้ืนที่ 
   ๙.  ปัญหาโรคร้อนท าให้สภาวะอากาศเปลี่ยนไปส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติมากขึ้น 
 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เก่ียวข้อง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 ๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้น   
  ๑.๒ ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
  ๑.๓ รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
  ๑.๔ แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคและยังไม่ได้ 
                มาตรฐาน 
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ ส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ กับประชาชน  และพลังแผ่นดินเอาชนะ               
ยาเสพติด 
 ๒.๑ การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น          
                 พ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน  
 ๒.๒ เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร   
  ๒.๓ ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๑ การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
  ๓.๒ เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๕๔ 

 

 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว 
 ๔.๑ ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
และขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 
  ๔.๒ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง 

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 ๕.๑ ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

  ๕.๒ ประชาชนขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๖.๑ ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 ๗.๑ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 
 ๗.๒ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ๗.๓ ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๕๕ 

 

  

ส่วนท่ี ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร กองช่าง กองคลัง 

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองช่าง 
กองการศึกษา 
 

กองคลัง 

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ด้านด าเนินงานอ่ืน 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองการศึกษา
ส านักปลัด 
 

กองคลัง 

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองคลัง 

 
 



       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

เทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 

  
แผนพัฒนาพ้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๕๖ 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
เกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
    ๑.๑ แผนงาการเกษตร 

 
 
 

- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๙ 

 
 
 
 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔ 

 
 
 
 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๙ 

 
 
 
 

๑๒,๗๐๐,๐๐๐ 
รวม - - ๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๙ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๒,๗๐๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการท่องเท่ียว 
    ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 

   - 
   ๕ 

 

 
 
 

- 

๓๓๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๕ 
 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๓๓๐,๐๐๐ 

 
 

๒ 
๖ 

 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
   ๕๓๐,๐๐๐ 

 
 
- 
๖ 

 
 
- 

๔๓๐,๐๐๐        

 
 
- 
๕ 
 

 
 

- 
๓๓๐,๐๐๐ 

 
 

 ๓ 
๒๗ 

 

 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
๑,๙๕๐,๐๐๐ 

 
รวม ๕   ๓๓๐,๐๐๐ ๖ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๘ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๖ ๔๓๐,๐๐๐ ๕ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๐ ๔,๔๕๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 
   ๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 
   ๓.๓ แผนงานงบกลาง 
   ๓.๔ แผนงานการศึกษา 
   ๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
  ๓.๖แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 

๒๖ 
๑๕ 
๓ 
๙ 
๔ 
 
- 

 
 
 

๑,๗๕๐,๐๐๐ 
๔๙๒,๐๐๐ 

๔,๕๗๐,๐๐๐ 
๔,๖๙๕,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
- 

 
 
 

๒๖ 
๑๕ 
๓ 
๑๓ 
๔ 
 

๑ 

 
 
 

๑,๗๕๐,๐๐๐ 
๔๙๒,๐๐๐ 

๔,๕๗๐,๐๐๐ 
๔,๘๕๕,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 

๒๖ 
๑๕ 
๓ 
๑๓ 
๔ 
 

๓ 

 
 
 

๑,๗๕๐,๐๐๐ 
๔๙๒,๐๐๐ 

๔,๕๗๐,๐๐๐ 
๔,๘๕๕,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๖ 
๑๕ 
๓ 
๑๓ 
๔ 
 

๓ 
 

 
 
 

๑,๗๕๐,๐๐๐ 
๔๙๒,๐๐๐ 

๔,๕๗๐,๐๐๐ 
๔,๘๕๕,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๖ 
๑๕ 
๓ 
๑๓ 
๔ 
 

๒ 

 
 
 

๑,๗๕๐,๐๐๐ 
๔๙๒,๐๐๐ 

๔,๕๗๐,๐๐๐ 
๔,๘๕๕,๐๐๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๓๐ 
๗๕ 
๑๕ 
๖๑ 
๒๐ 

 
๙ 

 
 
 

๘,๗๕๐,๐๐๐ 
๒,๔๖๐,๐๐๐ 
๒๒,๘๕๐,๐๐๐        
๒๔,๑๑๕,๐๐๐ 
๑,๙๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม 
 

๕๗   ๑๑,๘๘๗,๐๐๐ ๖๒ ๑๒,๓๔๗,๐๐๐ ๖๔   ๑๓,๘๔๗,๐๐๐ ๖๔   ๑๓,๑๔๗,๐๐๐ ๖๓ ๑๒,๘๔๗,๐๐๐ ๓๑๐ ๖๔,๐๗๕,๐๐๐ 
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 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

เทศบาลต าบลบ้านต้าย 
 

  
แผนพัฒนาพ้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๕๗ 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 
   ๔.๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   ๔.๓ แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
   ๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 
- 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
- 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 

๑ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 

๑ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 

๑ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
๑ 
๕ 
 
๑ 

 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
๕ 
๕ 

๒๕ 
 
๔ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๕,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๕,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๕,๑๖๐,๐๐๐ ๘ ๕,๑๖๐,๐๐๐ ๓๙  ๒๐,๘๐๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 
   ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข 
   ๕.๓ แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
   ๕.๔ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
   ๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
   ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

   
๒๔ 

    ๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๔๐ 
 

๖ 

 
 
 
 

๑,๓๕๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๘,๘๘๙,๑๒๐ 
 
๑,๙๘๓,๓๐๐ 

 
 
 

 
๒๔ 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๓๘ 
 

๑๓ 

 
 
 
 

๑,๓๕๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๖,๘๓๐,๑๐๐ 
 

๖,๓๕๖,๔๐๐ 

 
 
 

 
๒๔ 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๔๘ 
 

๒๓ 

 
 
 
 

๑,๓๕๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๓๓,๘๔๘,๙๐๐ 
 

๑๐,๗๙๙,๕๐๐ 

 
 
 

 
๒๔ 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๓๕ 
 

๒๑ 

 
 
 
 

๑,๓๕๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๓,๗๘๙,๐๐๐ 
 

๙,๘๙๗,๑๐๐ 

 
 
 
 

๒๔ 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 

๒๘ 
 

๑๐ 

 
 
 
 

๑,๓๕๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๙,๖๖๒,๐๔๐ 
 

๔,๗๐๔,๖๐๐ 

 
 
 
 

๑๒๐ 
๕ 

๑๕ 
 
๕ 
 

๑๘๙ 
 

๗๓ 

 
 
 
     

๖,๗๗๕,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐        

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
     

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑๒๓,๐๑๙,๑๖๐ 
        

๓๓,๗๔๐,๙๐๐ 

รวม ๗๕ ๒๒,๗๔๗,๔๒๐    ๘๐ ๓๕,๐๖๑,๕๐๐ ๑๐๐ ๔๖,๐๗๓,๔๐๐ ๘๕ ๓๕,๕๖๑,๑๐๐ ๖๗ ๒๖,๒๔๑,๖๔๐ ๔๐๗ ๑๖๖,๑๓๔,๙๖๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๔๔  ๓๕,๑๒๔,๔๒๐ ๑๕๘ ๕๖,๐๙๘,๕๐๐ ๑๘๙ ๗๒,๔๑๐,๔๐๐ ๑๖๗ ๕๖,๘๙๘,๑๐๐ ๑๔๗ ๔๗,๑๗๘,๖๔๐ ๘๐๕ ๒๖๘,๑๕๙,๙๖๐ 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๕๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑  การงานการเกษตร 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๑ 
 

โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน  า 
ส าหรับการประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม 

จ านวน  ๓  บ่อ - 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน  าส าหรับ
การเกษตรได้อย่าง
พอเพียงและย่ังยืน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการประกอบ
อาชีพ 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอก 
หนองหินลาด  
หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ 
ในการประกอบอาชีพ 

จ านวน  ๑  แห่ง - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน  าในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน  า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร  หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

จ านวน ๓ บ่อ - - ๖๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน  าในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน  า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

จ านวน ๔ บ่อ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน  าในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน  า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๕๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑  แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๕ โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร   หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

จ านวน  ๓  บ่อ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีน  าใน
การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน  า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖ 
 

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน  าจากหนองค าไร่ –  
ล าห้วยต้าย  หมู่ท่ี ๓  

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

ตามระยะทาง 
๒๐๐ เมตร 

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีน  าใน
การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน  า
ในการประกอบ
อาชีพอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๗ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงหนองสระแดง  
หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีพักผ่อนและออก
ก าลังกาย 

จ านวน  ๑  แห่ง - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนได้มี
สถานท่ีพักผ่อน
และออกก าลังกาย 

ประชาชนได้มี
สถานท่ีพักผ่อน
และออกก าลัง
กายมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอกหนอง     
สระแดงดอนก า 
หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน  า
บริโภค และอุปโภค  

จ านวน  ๔  ไร่ - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีน  าใช้ใช้อย่าง
เพียงพอและใช้ใน
การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคและ
บริโภคในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๙ โครงการการบริหาร
จัดการ ระบบธนาคาร
น  าใต้ดิน  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน ใช้ประโยชน์
จากน  าและดินสู่แปลง
เกษตร  ผสมผสานด้วย
การพ่ึงพาตนเอง 

พื นท่ีระบบ
ธนาคารน  าใต้ดิน 
ในเขตต าบล 
บ้านต้าย  
ทั ง ๗ หมู่บ้าน 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนต าบล
บ้านต้ายมีธนาคาร
น  าใต้ดิน  ไว้ใช้
ประโยชน์ 
ทั ง  ๗  หมู่บ้าน 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้
ให้ประชาชน และ
ใช้ประโยชน์จาก
น  าและดินสู่แปลง
เกษตรผสมผสาน
ด้วยการพ่ึงพา
ตนเองอย่างย่ังยืน 

 

รวม จ านวน ๙  โครงการ - - - ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๒  พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์หนองค าไร่ 
พร้อมทั งติดตั งไฟฟ้า 
ส่องสว่างรอบหนองค าไร่ 

เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และมีสถานท่ีพักผ่อน 
และออกก าลังกาย  

ติดตั งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  
จ านวน ๕  ต้น 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนประชาชน
มีสถานท่ีพักผ่อน
และออกก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพจิตท่ีดี  
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

กองช่าง 

๒ โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  
บริเวณหนองค าไร่ 

-เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน
เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม 
สีเขียวท่ีเปรียบเสมือน
ปอดของชุมชน  
-เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีสถานท่ีส าหรับ 
จัดท ากิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ และ 
ออกก าลังกาย  

สวนสาธารณะ  
จ านวน  ๑  แห่ง  
พร้อมติดตั งอุปกรณ์
ออกก าลังกาย 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนประชาชน
ต าบลบ้านต้าย  

ประชาชนมี
สวนหย่อม/
สวนสาธารณะ
ส าหรับท า
กิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกายใน
ชุมชน เกิดการ
พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 
 

 

 จ านวน  ๒  โครงการ - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๒  พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื อกลองยาว
เพ่ือส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีในชุมชน   
หมู่ท่ี  ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
รักษา  และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไว้ 

จัดซื อกลองยาว - - ๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนกลองยาว 
ท่ีเพ่ิมขึ น 
  

ประชาชนได้
รักษา 
และสืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรมไว้ 

กอง 
การศึกษา 
  

๒ โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

เพ่ือให้ประชาชนได้
รักษาและ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไว้ 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 
จ านวน ๒๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้ 
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษา 
  

๓ จัดซื อเคร่ืองดนตรี 
หมู่ท่ี  ๔  บ้านค าบอน 
  

เพ่ือส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรม 
ของชาวเทศบาล 

เคร่ืองดนตรีพื นบ้าน 
ประเภทต่างๆ 
  

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - จ านวนเคร่ือง 
ดนตรีท่ีเพ่ิมขึ น 
  

เพ่ือส่งเสริมสืบ
สานวัฒนธรรม 
ของชาวเทศบาล 

กอง 
การศึกษา 
  

๔ โครงการจ าลองหรือ
สาธิตงานประเพณี   
ฮีตสิบสอง 
  

เพ่ือให้ประชาชนได้
รักษาและ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไว้ 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย  จ านวน 
๒๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้รักษา
และ  สืบสาน
ประเพณี 
  

ประชาชนได้
รักษา 
และสืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรมไว้ 

กอง 
การศึกษา 
  

๕ อุดหนุนโครงการ
ประเพณี ลอยกระทงแก่
สภาวัฒนธรรมต าบล
บ้านต้าย 

เพ่ือส่งเสริมและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมองถ่ิน 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 
จ านวน ๒๐๐คน 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี 
เพ่ิมขึ น 

ส่งเสริมและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๒  พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๖ อุดหนุนโครงการประเพณี   
แห่เทียนเข้าพรรษา 
แก่สภาวัฒนธรรมต าบล   
บ้านต้าย 

เพ่ือส่งเสริมและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านต้าย 
จ านวน  ๒๐๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้ 
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้ 
ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

๗ อุดหนุนโครงการ           
วันวิสาขบูชา 
ของ อปท. 
  

เพ่ือส่งเสริมและสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านต้าย 
จ านวน  ๒๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน ได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม 
ทางพระพุทธ 
ศาสนา 

กองการศึกษา 
  

รวม ๗  โครงการ - - ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบัน 
ครอบครัว 

ศพค. ๓ แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนครอบครัว 
ท่ีมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ น 

ครอบครัวผู้ยากจน, ผู้มี
รายได้น้อยคุณภาพชีวิต
ดีขึ น 

กอง 
การศึกษา 

๒ จัดตั งศูนย์สามวัยสายใย
รักครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

ศูนย์สามวัย   
จ านวน ๑ ศูนย์ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีศูนย์สามวัย 
เพ่ิมขึ น 

มีศูนย์ส าหรับส่งเสริม
กิจกรรมครอบครัว
อบอุ่น 

กอง 
การศึกษา 

๓ จัดกิจกรรมวันครอบครัว
และประกาศเกียรติคุณ
ครอบครัวตัวอย่าง 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบัน 
ครอบครัว 

จ านวน  ๕๐ 
ครอบครัว 
ในเขต ต.บ้านต้าย 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 
เพ่ิมขึ น 

ชุมชนเห็นคุณค่าของ
การสร้างครอบครัวให้
อบอุ่น 

กอง 
การศึกษา 

๔ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เด็ก และเยาวชน 
ประมาณ ๑๕๐  คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมเพ่ิมขึ น 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

กอง 
การศึกษา 

๕ การสงเคราะห์ผู้ยากจน
ผู้ด้อยโอกาสและไร้ท่ีพ่ึง 
  

เพ่ือให้การสงเคราะห์  
ผู้ยากจนและ       
ด้อยโอกาส 

ผู้ยากจน ยากไร้ 
ในเขตต าบลบ้านต้าย
ประมาณ  ๘๐  คน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผู้ยากจน ยากไร้ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ น 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากจนได้รับการ
สงเคราะห์ 

กอง
การศึกษา 

๖ จัดกิจกรรมในวันสตรี
สากล 
  

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
สตรี 
  

สตรี ในเขตต าบล
บ้านต้ายประมาณ  
๓๐๐  คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สตรีมีศักยภาพ 
เพ่ิมมากขึ น 

ชุมชนตระหนักถึง
คุณค่าของสตรีกับการ
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลบ้านต้าย 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนลดรายจ่าย
และประหยัดอดออม 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้าน
ต้าย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
สวัสดิการเพ่ิมขึ น 
 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการ 
อย่างท่ัวถึง 

กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการสานสายใย 
ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย
และจัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุ 
  

๑. เพ่ือให้บุตรหลานได้
แสดงความเคารพต่อ
ผู้สูงอายุ 
๒. เพ่ือส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง 
๓. เพ่ือสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ินให้คง
อยู่สืบไป 

ผู้สูงอายุในเขตต าบล
บ้านต้าย 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บุตรหลาน 
ได้แสดง 
ความเคารพต่อ
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ น 

ชุมชนแสดงออกถึง
ความกตัญญูรู้คุณ
ผู้สูงอายุ 

กองการศึกษา 

๙ ให้การสงเคราะห์และ
สนับสนุนการจัดการ
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
คนพิการ 

เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการและเสริมสร้าง
ความสามารถของคน พิการ
ให้มีสภาพท่ีดีขึ น 

ผู้พิการในเขตต าบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้พิการมี
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีขึ น 
  

ผู้พิการได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทั งทางร่างกาย 
และจิตใจคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ น 

กองการศึกษา 
  

๑๐ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยผู้ยากจน 
  

เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากจนให้
มีท่ีอยู่อาศัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ผู้ยากจนให้
ดีขึ น 

สร้าง/ซ่อมแซมบ้าน
จ านวน ๓๐ หลัง 
ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ คนยากจนมีท่ีอยู่ 
อาศัยท่ี
เหมาะสม 
  

ผู้ยากจนมีท่ีอยู่
อาศัยคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ น 
  

 กอง
การศึกษา 

๑๑ ให้การสงเคราะห์ 
เด็กในครอบครัวยากจน 
และด้อยโอกาส 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ช่วยเหลือเด็กยากจนและ
ด้อยโอกาส 

เด็กในครอบครัว
ยากจนในต าบล 
บ้านต้าย 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ น 

เด็กในครอบครัว
ยากจนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ น 

 กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และคนพิการ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้
พิการ 
  

ผู้สูงอายุผู้พิการ
ประมาณ ๓๐๐  คน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุผู้พิการ
มีสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตดี
ขึ น 

ผู้สูงอายุผู้พิการ
ได้รับการส่งเสริม
สวัสดิการในด้าน
ต่างๆ 

กองการศึกษา 

๑๓ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรีและครอบครัว 
  

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรีและ
ครอบครัว 

ประชาชนในเขต 
ต าบลบ้านต้าย 
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตดี
ขึ น 

ลดปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิตการ
เป็นอยู่ของ 
ประชาชน 

กอง
การศึกษา  

๑๔ โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื นฐาน   เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและรายได้
ของประชาชน 

เพ่ือน าข้อมูล จปฐ.    
ท่ีจัดเก็บได้มาใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนา
รายได้ของประชาชนใน
พื นท่ี 

ส ารวจข้อมูลครบ
ครบทุกหลังคา
เรือน 
  

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ครัวเรือนท่ีท า
การส ารวจ
เพ่ิมขึ น 

น าข้อมูลท่ีจัดเก็บ
ได้มาพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
พัฒนารายได้ของ
ประชาชนในพื นท่ี 

  
กองการศึกษา 

๑๕ โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพผลิตน  ามันไบโอดี
เซลล์และขยะรีไซเคิล 

เพ่ือส่งเสริมแก้ไขปัญหา
ขยะและส่งเสริมการผลิต
น  ามันไบโอดีเซลล์ 

 จ านวน  ๒  กลุ่ม 
  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความรู้และขยะ
มีมูลค่ามากขึ น 

เพ่ือแก้ปัญหาขยะ
และประชาชนมี
ความรู้การผลิต
น  ามันไบโอดีเซลล์ 

กองการศึกษา 
  

๑๖ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพต่างๆในการผลิต
สินค้าและบริการให้มี
มาตรฐานเข้าสู่การแข่งขัน 

เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพใน
การผลิตสินค้าและบริการ
ให้มีมาตรฐาน 
เข้าสู่การแข่งขัน 

จ านวน  ๔  กลุ่ม 
  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพ 
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ น 
  

กลุ่มอาชีพผลิต
สินค้าและบริการ
สามารถแข่งขันใน 
ตลาดได้ 

กองการศึกษา 
  
  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์  
OTOP  เสริมการ
ท่องเท่ียว 

เพ่ือเพ่ิมทักษะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เสริมการ
ท่องเท่ียว 

 จ านวน ๑  กลุ่ม 
  
  

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ น 

กลุ่มอาชีพมีขีด
ความสามารถการ
แข่งขันในตลาดได้ 

กอง
การศึกษา 

๑๘ การส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกพืชผักสวนครัว
ลดรายจ่ายในครัวเรือนสู้
ภัยเศรษฐกิจ 

เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน
และส่งเสริมแนวคิดการ
พ่ึงพาตนเองในชุมชน 

ครัวเรือนในเขต
อปท. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี 
รายจ่ายลดลง 

  

ประชาชนมี
รายจ่ายในครัว 
เรือนลดลงมีการ
พ่ึงพาตนเองมากขึ น 

กอง
การศึกษา 

๑๙ ฝึกอบรมการท าบัญชี
ครัวเรือน 
  

เพ่ือส่งเสริมประชาชน 
ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

ครัวเรือนในเขต 
อปท. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีความรู้เร่ืองการ
ท าบัญชีครัวเรือน 

ประชาชนรู้จักวาง
แผนการ 
ใช้จ่ายท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

๒๐ การส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ลดต้นทุนการผลิต 

ประชาขน/กลุ่ม
อาชีพ ๗ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ต้นทุนการผลิต 
ลดลง 

ปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมีและต้นทุน
การผลิตลดลง 

กอง
การศึกษา 

๒๑ การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  ๑  
ต าบล ๑ ศูนย์การเรียนรู้ 
(หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

เพ่ือให้มีศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

ศูนย์กลางระดับ
ต าบล    ๑  ศูนย์ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีศูนย์เรียนรู้ 
เพ่ิมขึ น 
  

เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ใน 
ชุมชน 
  

กอง
การศึกษา 

  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและแก้ปัญหา
ความยากจน 

จ านวน ๑ 
โครงการ 
  
  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการด ารงชีวิต 
ตามหลัก
เศรษฐกิจ 
พอเพียงมากขึ น 

ประชาชนใน
พื นท่ีด ารงชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

  
 

๒๓ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ในชุมชน 
  

เพ่ือแก้ปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริม
การประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

ประชาชน 
ในเขตต าบล 
บ้านต้าย 
  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี 
อาชีพและราย 
ได้เพ่ิมขึ น 

แก้ปัญหาการ
ว่างงานและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

กอง
การศึกษา 

๒๔ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  

เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้และผลิต 
พืชปลอดสาร
ปลอดภัย 

เกษตรกร 
หมู่  ๑-๗ 
  

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เกษตรกรมี 
ความรู้เพ่ิมขึ น 

ปริมาณการผลิต
พืชปลอด
สารเคมีตกค้าง
เพ่ิมมากขึ น 

กอง
การศึกษา 

๒๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนรู้หลักการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านต้าย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนรู้หลัก 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ น 

กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๖๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนและส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต าบลบ้านต้าย 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต   
ของประชาชนต าบล 
บ้านต้าย 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านต้าย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านต้าย  ได้รับ
การช่วยเหลือ  
บรรเทาความ
เดือดร้อน และมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ น 

ประชาชนต าบล
บ้านต้ายได้รับ
ดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีย่ังยืน 

กอง
การศึกษา 

รวม ๒๖  โครงการ - - ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ
พื นท่ี (สปสช.) 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารหรือพัฒนา
กองทุนหลักประกัน สุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน 

สมทบกองทุนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรม
การด าเนินการ 
ของกองทุน         
๗ หมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สมทบกองทุน 
สปสช. 
  

เสริมสร้าง
สุขภาพและ
ป้องกันโรคและ
สร้างแผน
สุขภาพ 

ส านักปลัด 

๒ โครงควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
  

เพ่ือให้ความรู้และรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

ประชาชนในพื นท่ี
ต าบลบ้านต้าย      
๗  หมู่บ้าน 

  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เพ่ือให้สุนัขและ
แมวในพื นท่ีต าบล
บ้านต้ายได้รับ
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ร้อย
ละ ๑๐๐ 

สามารถป้องกัน 
และลดความ
เส่ียง 
ต่อการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าทั ง
ในคนและสัตว์ 

ส านักปลัด 
  
  
  
 

๓ โครงการส ารวจข้อมูล 
จ านวนสัตว์และขึ นทะเบียน
จ านวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ 
ปลอดโรค  คนปลอดภัย   
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  อัคราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการขึ น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธาน  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

สุนัขและแมว   
ในเขตต าบล 
บ้านต้าย 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  
ของสุนัขและแมว  
ได้รับการขึ น
ทะเบียน 

สามารถลดความ
เส่ียง  ในการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขับเคล่ือนโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
อัคราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือให้ให้ประชาชนได้
มีความรู้และรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

-สุนัข และ แมว  ใน
เขตต าบลบ้านต้าย 
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
-ประชาชนได้รับความรู้
ในการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ -สุนัข และแมว 
ในเขตต าบล 
บ้านต้าย 
-ประชาชน 
ในเขตต าบล
บ้านต้าย 

สามารถป้องกันและ
ลดความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า  
ทั งในคน 
และสัตว์ 

ส านักปลัด 

๕ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
  
  

เพ่ือก าจัดลูกน  ายุงลาย
ซ่ึงเป็นพาหะของโรค
ไข้เลือดออกและ 
ลดการแพร่ระบาด 

คลอบคลุมพื นท่ีในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
ต้าย ๗ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อัตราการป่วย 
การตาย 
ของโรคลดลง
จากพื นท่ี 
  

ประชาชนในพื นท่ี
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกและ
แหล่งเพาะพันธ์ถูก
ก าจัด 

ส านักปลัด 

๖ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารและยาในชุมชน 

เพ่ือก ากับดูแลและ
ตรวจสอบ ให้ความรู้
ร้านอาหารและยา 
ร้านขายของช า 

คลอบคลุมพื นท่ีในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
ต้าย ๗ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้านอาหาร  
และยา ร้าน
ขายของช า  

มีความรู้ความ 
ความเข้าใจ และเฝ้า
ระวังด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักปลัด 

๗ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น 

-เพ่ือให้ความรู้ ในด้าน
เพศศึกษาแก่วัยรุ่น 
-เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่น 

วัยรุ่นในต าบลบ้าน
ต้าย ทั ง ๗  หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การตั งครรภ์    
ในวัยรุ่นลดลง  
ร้อยละ ๙๐ 

วัยรุ่นได้รับความรู้
เร่ืองเพศศึกษา และ
ปัญหาการตั งครรภ์
ลดลง 

ส านักปลัด 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการ ก าจัดพยาธิ 
ใบไม้ในตับ ลดมะเร็ง 
ท่อน  าดี วาระคนอีสาน 

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน และลด
ความเส่ียงของการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้
ในตับ ลดมะเร็ง
ท่อน  าดี 

ประชาชน 
ในต าบล 
บ้านต้ายทั ง ๗  
หมู่ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความเส่ียง 
ของการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ ลดมะเร็ง
ท่อน  าลดลงร้อยละ 
๙๐ 

ประชาชนได้รับความรู้ 
และน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
ให้สุขภาพดีแข็งแรง 

ส านักปลัด 

๙ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๑ 
บ้านต้าย 
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

๑๐ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๒ 
บ้านนาทม 
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

๑๑ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๓ 
บ้านนาคูณ 
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๔ 
บ้านค าบอน 
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

๑๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๕ 
บ้านค าไชยวาน  
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

๑๔ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๖ 
บ้านดอนม่วงไข่  
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๖) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

๑๕ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๗  
บ้านต้ายใหม่พัฒนา 
(จ านวน ๓ โครงการ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
(อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

รวม จ านวน  ๑๕  โครงการ - - ๔๙๒,๐๐๐ ๔๙๒,๐๐๐ ๔๙๒,๐๐๐ ๔๙๒,๐๐๐ ๔๙๒,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๓ แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การสงเคราะห์เบี ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ
เงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 
ประมาณ  ๘๕๐ คน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ 
ได้รับเบี ยยังชีพ
เพ่ิมขึ น 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้
จ่าย ในการยังชีพ 

กอง
การศึกษา  
 

๒ การสงเคราะห์เบี ย 
ยังชีพผู้พิการ 
  

เพ่ือให้ผู้พิการได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี ย 
ยังชีพ 

ผู้พิการ 
ประมาณ  ๒๐๐ คน 

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้พิการ 
ได้รับเบี ยยังชีพ 
เพ่ิมขึ น 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้
จ่ายในการยังชีพ 

กอง
การศึกษา 

๓ การสงเคราะห์เบี ย 
ยังชีพผู้ติดเชื อเอดส์ 
 

เพ่ือให้ผู้ติดเชื อเอดส์
ได้รับเงินสงเคราะห์
เบี ยยังชีพ 

ผู้ติดเชื อเอดส์  
ประมาณ  ๑๐  คน 
  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับเบี ยยังชีพ 
เพ่ิมขึ น 

ผู้ติดเชื อได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้
จ่าย ในการยังชีพ 

กอง
การศึกษา 

รวม จ านวน ๓ โครงการ - - ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๔,๕๗๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนอาหาร
กลางวัน แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียน 
ในเขตเทศบาล 

จัดหาอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนท่ีมีภาวะ
ทุพโภชนาการและ
ขาดแคลนอาหาร
กลางวัน 

โรงเรียนในเขต 
อปท.จ านวน  ๕  
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  ๓  แห่ง 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบถ้วนมากขึ น 
  

เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนมีอาหาร
กลางวันท่ีมี
คุณภาพครบ5หมู่ 
รับประทาน 

กอง
การศึกษา 

  

๒ สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
เด็กในวัยเรียน 
  
  

โรงเรียนในเขต 
อปท.จ านวน  ๕  
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๓ แห่ง 

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพแข็งแรง 
เพ่ิมขึ น 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมตาม
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

  

๓ จัดซื อวัสดุการศึกษา 
วัสดุส่ือการเรียนการ
สอนแก่ ศพด. 

เพ่ือให้ศูนย์เด็กฯมี
วัสดุส่ือการเรียนการ
สอนท่ีได้มาตรฐาน 

จัดซื อส่ือการเรียน
การสอนให้ ศพด. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศพด. มีส่ือ 
การเรียน 
การสอนเพ่ิมขึ น 

ศูนย์เด็กฯมีวัสดุ
ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลากรมีทักษะ
ประสบการณ์ความรู้ 
คุณธรรมเจตคติท่ีดีใน
ปฏิบัติหน้าท่ี 

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
มีคุณธรรมและมีเจต
คติท่ีดีในปฏิบัติ
หน้าท่ี 

บุคลากร 
ศูนย์เด็กเล็ก      
หมู่ ๔,๕,๗ 
  

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ บุคลากรมีทักษะ 
ประสบการณ์ 
และความรู้
เพ่ิมขึ น 

บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องมี
คุณธรรมและเจต
คติท่ีดีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

กอง
การศึกษา 

  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูบุคลากร 
ทางการศึกษามี
ความรู้เพ่ิมขึ น 

การจัดการศึกษา 
ในศพด. มีคุณภาพ
มากย่ิงขึ น 

กองการศึกษา 

๖ จัดท าส่ือการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทาง
การศึกษาและประดิษฐ์
ของเล่นพื นบ้านเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีวัสดุ
ส่ือสารเรียนรู้วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ศูนย์เด็กเล็ก    
หมู่ ๔,๕,๗ จ านวน  
๑  โครงการ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีส่ือการเรียน 
การสอนเพ่ิมขึ น 
  

เด็กมีการเรียนรู้ 
และมีพัฒนาการ 
ท่ีดีขึ น 

กองการศึกษา 
  
  

๗ การประชุมผู้ปกครองเด็ก    
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
  

ผู้ปกครอง เทศบาล  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การท างาน
ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองและ
ศพด.มากขึ น 

 เกิดการ
ประสานงาน ท่ีดี
ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองกับศพด. 

กองการศึกษา 
  

๘ การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และการแสดงออก  
ของเด็ก 

เด็ก เยาวชน 
จ านวน  ๑๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กมีความกล้า
แสดงออกมากขึ น 

เด็ก เยาวชนได้กล้า
แสดงออก และเกิด
การเรียนรู้มากขึ น 

กองการศึกษา 

๙ โครงการน าเด็กเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ 
  

เพ่ือให้เด็กมีทักษะใน
การเรียนรู้และการ
แข่งขัน 

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ต าบลบ้านต้าย 
  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กได้เข้าร่วม
แข่งขันมากขึ น 

เด็กมีความรู้ มีทักษะ 
และความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กองการศึกษา 
  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๔ แผนงานการศึกษา 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ สนับสนุนค่าหนังสือเรียน
แก่เด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมีความพร้อม
ในการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ านวน  
๓  แห่ง 
  

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั ง ๓  แห่ง 

เด็กนักเรียน 
มีความพร้อมในการ
เรียนรู้มากขึ น 

กองการศึกษา 

๑๑ สนับสนุนค่าอุปกรณ์ 
การเรียนแก่เด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ท่ีสมวัยตามมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ านวน  
๓  แห่ง 
  

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั ง ๓  แห่ง 

เด็กนักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การเรียนได้
ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
  
  

๑๒ สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนแก่เด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองแบบ
นักเรียนท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ านวน  
๓  แห่ง 
  

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั ง ๓  แห่ง 

 เด็กนักเรียนได้รับ
เคร่ืองแบบครบถ้วน 

กองการศึกษา 
  

๑๓ สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแก่เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กได้พัฒนา
สติปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
ตามมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ านวน  
๓  แห่ง 
  

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั ง ๓  แห่ง 

เด็กนักเรียนมีความรู้  
ความสามารถ   
เกิดทักษะในการ
เรียนรู้เพ่ิมมากขึ น 

กองการศึกษา 

รวม จ านวน  ๑๓  โครงการ - - ๔,๖๙๕,๐๐๐ ๔,๘๕๕,๐๐๐ ๔,๘๕๕,๐๐๐ ๔,๘๕๕,๐๐๐ ๔,๘๕๕,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๑ จดัซื อวัสดุกีฬา ส าหรับ
หมู่บ้าน เพ่ือฝึกซ้อมกีฬา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาใช้ในการ
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายอย่างเพียงพอ 

อุปกรณ์กีฬา เช่น 
ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเลย์บอล  
ทั ง  ๗ หมู่บ้าน 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ มีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอให้บริการ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาใช้ใน
การเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

  

๒ โครงการแข่งขันกีฬา 
ระหว่างหมู่บ้าน / ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 
ออกก าลังกายโดยการ
เล่นกีฬา 

กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป   
ทั ง ๗ หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี 
สุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬา 

กอง
การศึกษา 

๓ การแข่งขันกีฬา เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป และ
บุคลากรเทศบาล เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
ออกก าลังกายโดยการ
เล่นกีฬา 

จัดการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน  ๑ 
ครั ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬา  

กอง
การศึกษา 
  

๔ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
อปท.สัมพันธ์ 

เพ่ือเช่ือความสัมพันธ์
ระหว่าง อปท. 
ใกล้เคียง 

จัดส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑ ครั ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชน
พนักงาน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

เกิดเครือข่าย 
ความร่วมมือ
ระหว่าง อปท. 

กอง
การศึกษา 

รวม จ านวน  ๔  โครงการ - - ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๗๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์  
(บ่อประปา) หมู่ ๗ 
  

ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และการออกก าลัง
กาย 
  

จ านวน ๑ แห่ง 
  
  

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือน
ประชาชน 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ท่ีดี เยาวชน
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

กองช่าง 
  
  

๒ โครงการปรับปรุง
สนามกีฬากลาง
บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบล 
บ้านต้าย 

เพ่ือให้ประชาชนทั ง
ต าบลได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย และ
เป็นสถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรม
เก่ียวกับการกีฬา
ส าหรับเยาวชนของ
ต าบลบ้านต้าย 

กว้าง   ๘๕  เมตร 
ยาว   ๙๒   เมตร 
ถมดินปรับระดับหนาเฉล่ีย 
๐.๒๐ เมตร  พร้อมปลูกหญ้า 
และวางระบบระบายน  า  ระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนาม
กีฬา  ส่วนรายละเอียด 
อย่างอ่ืนก าหนด 
ในแบบ 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง 
และสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
เก่ียวกับการกีฬาท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์การ
จัดกิจกรรมกีฬา 
และประชาชนมี
สุขภาพ  
พลานามัยท่ี
แข็งแรง  
สมบูรณ์ 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา พัฒนา
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้ให้เด็กพบ
หนทางแห่งการ
พัฒนาร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั ง  ๓  ศูนย์ ๆ ละ ๑  แห่ง 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - เด็กนักเรียนได้เกิด
การพัฒนา
สติปัญญา ความ
สามัคคีในสังคม  

พัฒนาสติปัญญา
เกิดการเรียนรู้
สร้างความรัก  
ความสัมพันธ์ท่ีดี 

กองช่าง 

รวม จ านวน  ๓ โครงการ - ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 

๔.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการณรงค์ 
คัดแยกขยะในชุมชน 
โดยกิจกรรม ๓R 
  

ให้ความรู้การคัดแยก
ประเภทของขยะได้
อย่างถูกต้อง 
 

กลุ่มแกนน าในการ
คัดแยกขยะจ านวน   
๗๐  คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ  
ท่ีจะต้องน าไป
ก าจัดลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๕ 

-ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะแต่ละ
ประเภทได้ถูกต้อง 
-มีชุมต้นแบบใน
การคัดแยกขยะ 

ส านักปลัด 
  
  
  
   

รวม จ านวน ๑  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ “รักน  า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 
  

เพ่ือส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  

จัดโครงการเพ่ือปลูก
ต้นไม้และปล่อย
พันธ์สัตว์น  า  
ในต าบลบ้านต้าย 
  
  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนต้นไม้และ
สัตว์น  ามีจ านวน
เพ่ิมขึ น  

ต าบลบ้านต้ายมี
ป่าไม้ และในน  ามี
สัตว์น  าท่ีอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 
  
  
  
  
  

รวม จ านวน ๑  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔.๓  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ทั งในระดับต าบลและ
หมู่บ้าน  

 เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันไฟป่า 
  
 

เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงาน  ภายใน
ต าบลบ้านต้าย และ
หมู่บ้านทั ง ๗ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนของผู้เข้า
รับการอบรม 

 ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้ 

ส านักปลัด 
  
  
    

๒ โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ควบคุมไฟป่า 

-เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
งดการจุดไฟเผาป่า 
-เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากไฟป่า 

ประชาชนต าบลบ้าน
ต้าย ทั ง ๗ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
รณรงค์ มีความรู้ 
เพ่ิมมากขึ น 

ต าบลบ้านต้าย มี    
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการควบคุม 
ไฟป่า 

ส านักปลัด  

๓ โครงการสร้างเครือข่าย
การควบคุมไฟป่าแบบมี
ส่วนร่วม 

เพ่ือให้เครือข่ายความ
ร่วมมือให้ปฏิบัติการ
ควบคุมไฟป่าได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

การจัดตั งเครือข่าย 
จ านวน ๑ เครือข่าย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ระดับความส าเร็จ
ในการจัดตั ง
เครือข่ายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

เครือข่ายมีความ
พร้อมในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าบน
พื นฐานการบูรณา
การการมีส่วนร่วม 

ส านักปลัด  

๕ โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เก่ียวกับอัคคีภัย
และการป้องกันอัคคีภัย
แก่ประชาชน 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
อัคคีภัยและการป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชน 

ประชาชนต าบล 
บ้านต้าย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับอัคคีภัย
และการป้องกัน
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 

รวม จ านวน ๕  โครงการ - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างและ
ติดตั งเตาเผาขยะพร้อม
อาคาร 

เพ่ือบริหารจัดการ
ขยะให้ถูกวิธี   
ไม่เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม 

เตาเผาขยะ  ขนาด  
๓๐๐  กิโลกรัม/
ช่ัวโมง 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
ประชาชนใน
ต าบลบ้านต้าย 
ลดปัญหาการ
ก าจัดขยะ 

เพ่ือให้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มี
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

กองช่าง 

รวม จ านวน ๑  โครงการ - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ  
ผู้น าชุมชน พนักงาน
พนักงานจ้าง 
  

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
-เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเอง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
ผู้น าชุมชน พนักงาน 
พนักงานจ้าง 
  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า 
รับการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 
-สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ 
ท่ีได้รับมาปรับใช้กับ
องค์กรได้มาก 

ส านักปลัด 
  
  
  

๒ โครงการฝึกอบรม 
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ แก่ประชาชน และ
พนักงานเทศบาล 

เพ่ือให้ประชาชนมี
วามเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ
และการใช้สิทธิตาม
กฎหมายข้อมูล
ข่าวสาร 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนของผู้ 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
  

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิตาม
กฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 
  
  

  

๓ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
  

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี
ในท้องถ่ินมี
ประสิทธิภาพ 
 

ประชาชนต าบลบ้าน
ต้าย ทั ง ๗ หมู่บ้าน 
  

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บภาษี 
มีอัตราเพ่ิมขึ น 
  

กองคลัง 
  
  

๔ โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเคล่ือนท่ี 

เพ่ือบริการในรูปแบบ
ต่างๆ และเพ่ือ
รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน ในพื นท่ี 
จ านวน ๒ ครั ง 
  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
บริการของ
เทศบาล 

ส านักปลัด 
  
  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

๕ โครงการออกบริการ
ประชาชนเคล่ือนท่ีใน
การจัดเก็บภาษี 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการจัดเก็บภาษี 

ประชาชน ๗ 
หมู่บ้าน 
  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ได้เสียภาษีและ 
จ านวนเงินภาษี 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการให้บริการ 

  กองคลัง 
  
  

๖ โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม    
ของเทศบาล 
  
  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและ
ประชาสัมพันธ์รวมทั ง
การรณรงค์ต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
  
  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ท่ีได้รับรู้ในการ 
ประชาสัมพันธ์ 
  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการให้บริการ
และประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต่างๆ 

ส านักปลัด 
  
  
  

๗ โครงการปกป้อง และ 
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

เพ่ือเป็นการปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีเป็น
ศูนย์รวมทางจิตใน
และความรักสามัคคี 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ในพื นท่ี 
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนในพื นท่ี 
  

ได้เสริมสร้างความ 
สามัคคีให้กับประชาชน 
 

ส านักปลัด 
  
  

๘ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
  
  

-เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเองตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนใน
พื นท่ีต าบล 
บ้านต้าย ๗ 
หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนในพื นท่ี 
  

ได้เสริมสร้างความ
สามัคคีมีความรู้ความ
เข้าใจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

๙ โครงการจัดท าแผน
ชุมชนและจัดเวที
ประชาคม 

เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางใน 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

จ านวน ๗ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ครบคลุมต าบล 
๗ หมู่บ้าน 
  

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ทิศทางและเป้าหมาย
ของการพัฒนาท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการรณรงค์
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือป้องกัน
การทุจริตคอรัปช่ัน 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความ ความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ 

จ านวน ๗ 
หมู่บ้าน 
  
  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ 
ประชาชนท่ีได้รับ
ความเป็นธรรม 
คุ้มค่าต่อเงินภาษี
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับ
การป้องกันทุจริต
คอรัปช่ัน 
 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการก่อสร้าง 
หรือปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชน 
  
 

จ านวน ๗ 
หมู่บ้าน 
  
  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ 
จ านวนประชาชนท่ี
ได้รับขอมูลข่าวสาร
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก    ในด้าน
ข้อมูล 
ข่าวสาร 

  
ส านักปลัด 
  
  

๑๒ โครงการ /กิจกรรม  
แสดงถึงความส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  ท่ีมีต่อ 
พสกนิกรชาวไทย 
  

เพ่ือให้ประชาชนส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช           

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ผู้น าชุมชน 
ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านต้าย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ต าบลบ้านต้าย 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช        

เป็นศูนย์รวมใจ และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช    

ส านักปลัด 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
         ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า      
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
สนับสนุนการ
จัดการเลือกตั ง  
สว. สส. สจ. และ
สมาชิกสภา
เทศบาล  ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

-เพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
การเลือกตั ง 
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและการ
ด าเนินการจัดการเลือกตั ง
เลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี 

-ประชาชนได้ทราบ 
และ 
มีความรู้ในการ
เลือกตั ง 
-มีผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของประชาชน  มาใช้
สิทธิเลือกตั ง 

-ประชาชน 
มีความรู้  
ความเข้าใจถึงการ
เลือกตั งมากขึ น 
-มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั ง
มากขึ น 

ส านักปลัด 

๑๔ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการ 
แผนชุมชน  และ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

-เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วม 
-เพ่ือให้รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน 

สัดส่วนประชาคม   
ผู้น าชุมชน   
ตัวแทนประชาชน  
ประชาชนท่ีสนใจ  
จ านวนไม่น้อยกว่า  
๒๐๐  คน 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สัดส่วนประชาคม   
ผู้น าชุมชน   
ตัวแทนประชาชน  
ประชาชนท่ีสนใจ 
  

สัดส่วนประชาคม   
ผู้น าชุมชน   
ตัวแทนประชาชน  
ประชาชนท่ีสนใจ 
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ  
ในการมีส่วนร่วม 
พร้อมเสนอปัญหา
ความต้องการ    

ส านักปลัด 

๑๕  โครงการ  
 Big Cleaning Day 

เพ่ือให้ต าบลบ้านต้าย 
สะอาด  น่ามอง มีความ
สามัคคี เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้น า
ชุมชน พนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บริเวณ ภายนอก-ภายใน 
ส านักงานเทศบาล มี
ความสะอาดเรียบร้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

บริเวณ ภายนอก-
ภายใน ส านักงาน
เทศบาล มีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ส านักปลัด 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
         ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า      
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 

๑๖ โครงการร่วมกัน 
ท าความดี  
(จิตอาสา) 

-เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนต าบลบ้านต้าย ได้
ร่วมกันท าความดี ในวัน
ส าคัญ 

ทั งใน และนอก 
เขตเทศบาลต าบล 
บ้านต้าย  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ประชาชนต าบล 
บ้านต้ายได้ร่วมกันท า
ความดี 

มีจิตส านึกในการ
ท าความดี  และได้
พัฒนาบ้านเมือง
ให้สะอาดน่าอยู่ 
 

ส านักปลัด 

๑๗  โครงการ ๕ ส. เพ่ือให้พนักงานข้าราชการ 
พนักงานจ้างเทศบาลต าบล
บ้านต้าย ร่วมกันท าความ
สะอาด บริเวณส านักงาน 
โต๊ะ ตู้เอกสาร ฯลฯ  

ส านักงาน โต๊ะ ตู้
เอกสาร ฯลฯ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ร่วมกันท า
ความสะอาด บริเวณ
ส านักงาน โต๊ะ ตู้
เอกสาร ฯลฯ 

บริเวณส านักงาน 
โต๊ะ ตู้เอกสาร 
ฯลฯ สะอาด    
น่ามอง  

ส านักปลัด 

๑๘ อุดหนุนศูนย์ปฏิติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-เพ่ือเป็นศูนย์กลางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการรวบรวมข้อมูลสถานะ
ภัย ผลกระทบ ปัญหาต่างๆ  
รวมถึงการประสานงาน 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอ าเภอ
สว่างแดนดิน 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ประชาชนในเขตอ าเภอ
สว่างแดนดิน มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วม ในการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
ของประชาชน 

-ใช้เป็นศูนย์กลาง
ในการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
-ใช้เป็นแหล่งข้อมูล 
ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกิด
จากภัยต่างๆ 

ส านักปลัด 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
สว่างแดนดิน เพ่ือให้บริการ
แก่ผู้บริจาคโลหิตในพื นท่ี
อ าเภอสว่างแดนดิน 

เพ่ือให้ผู้บริจาค
โลหิตมีร่างกาย 
ท่ีพร้อมในการ
บริจาคโลหิต 

ความพร้อมของ
ร่างกายของผู้
บริจาคโลหิต 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้บริจาคโลหิต ใน
พื นท่ีอ าเภอสว่าง
แดนดิน  
  

ผู้บริจาคโลหิตมี
สุขภาพร่างกายท่ี
พร้อมกับการบริจาค
โลหิตมากขึ น  

ส านักปลัด 

๒๐  อุดหนุนโครงการ
เตรียมการรับเสด็จ 
  

เพ่ือให้ราษฎร  
ข้าราชการ  พ่อค้า  
ประชาชนท่ัวไป  
ได้แสดงความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ความจงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ราษฎร  ข้าราชการ  
พ่อค้า  ประชาชน
ท่ัวไป 

ประชาชนทุกหมู่เหล่า  
เกิดความจงรักภักดี  
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
ให้คงอยู่ต่อไป 

ส านักปลัด 

๒๑ อุดหนุนโครงการขอรับ 
การสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธี 

เพ่ือให้ประชาชน  
เยาวชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

อุดหนุน อปท.  
ในการจัดงานรัฐ
พิธีและงานเฉลิม
ฉลองเนื่องใน
โอกาสส าคัญต่างๆ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัด
งานรัฐพิธี 
  
  

 ประชาชนทุกหมู่
เหล่ามีจิตส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

๒๓ การปรับปรุง  ดูแล รักษา  
การจัดท าแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือรองรับภาษีท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการจัดเก็บภาษี 

ประชาชน ๗ 
หมู่บ้าน 
  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ได้เสียภาษีและ 
จ านวนเงินภาษี 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ให้บริการ 

  กองคลัง 
  
  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๘๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคณะผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน
เทศบาล 

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างในเขต
พื นท่ี ได้เรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เขาร่วมโครงการ 
มีความรู้เพ่ิมขึ น 
ร้อยละ ๕๐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ 
ทีได้มาพัฒนา
หมู่บ้านให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ น 

ส านัก 
งานปลัด 

 

รวม จ านวน  ๒๔  โครงการ ๑,๓๕๕,๐๐๐ ๑,๓๕๕,๐๐๐ ๑,๓๕๕,๐๐๐ ๑,๓๕๕,๐๐๐ ๑,๓๕๕,๐๐๐ - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
  
  
  
  

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ
และให้การบริการ 
ประชาชนด้าน
การแพทย์ท่ีได้ 
มาตรฐาน 
  

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
กู้ชีพและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องได้มีความรู้
และพัฒนาทักษะใน
การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
จ านวน ๓๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้ 
รับความช่วยเหลือ 
อย่างปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน 
  
  

เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพมี
ความรู้ทักษะตาม
หลักวิชาการ 
และช่วยเหลือ
ประชาชน 
อย่างรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 
  
  
  
  
  

รวม จ านวน ๑ โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.๓  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม 
หรือฝึกทบทวนสมาชิก 
อปพร. 
  
  
  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้ความรู้ ทักษะ
ในการสนับสนุนก าลัง 
เช่น การรักษา     
ความสงบการช่วยเหลือ     
สาธารณภัยฯลฯ 

ฝึกอบรมให้ความรู้  
 ๕๐ คน 
  
  
  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนของผู้ 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
  

การด าเนินกิจกรรม
ตามอ านาจหน้าท่ี 
และการให้ความ
ช่วยเหลือมี
ประสิทธิภาพ    
มากขึ น 

ส านักปลัด 
  
  
  

๒ โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ท่ีประสบสาธารณภัยใน
พื นท่ีต าบลเช่น วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้งอัคคีภัย 
ภัยหนาว ฯลฯ 

เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อน 
ของประชาชนใน
พื นท่ี ๗  หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๗ หมู่บ้าน 
คลอบคลุมพื นท่ี 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนอย่าง
ท่ัวถึงเพียงพอและ
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

๓ โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาล 

เพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

จ านวน  ๒ ครั ง/ปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๒  ครั ง 
คลอบคลุมพื นท่ี 

ลดการสูญเสีย 
ชีวิตทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุ 

ส านักปลัด 

 รวม  ๓  โครงการ - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  
  

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้
เร่ืองโทษยาเสพติดแก่
เด็ก เยาวชนประชาชน 
ตลอดจนมาตรการ 
การป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเส่ียง 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพื นท่ี 
๑๐๐  คน 
  
  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดความเส่ียงลด
จ านวนผู้เสพให้
หมดหายไปจาก
พื นท่ี 

ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจให้
ประชาชน กลุ่ม
เส่ียงเพ่ือไม่ให้
เก่ียวข้องกับยา 
เสพติด 

ส านักปลัด 
  
  
  

รวม ๑  โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากแยกทางหลวง
หมายเลข ๒๒  ถึง
โรงเรียนชาวนา  หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๔๐๐ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- ๙๓๔,๐๐๐ 
(๓๕๐ เมตร) 

๙๓๔,๐๐๐ 
(๓๕๐ เมตร) 

๙๓๔,๐๐๐ 
(๓๕๐ เมตร) 

๙๓๔,๐๐๐ 
(๓๕๐เมตร) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หน้าวัดประสิทธิทางด้าน
ทิศใต้  หน้าบ้านนาง 
ทองใบ-บ้านนายสุบิน 
อ าไพ  หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๓  เมตร 
ยาว   ๗๐    เมตร 
ลึก    ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ 

(๓๕ เมตร) 
๑๒๐,๐๐๐ 
(๓๕ เมตร) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
มุมก าแพงวัดป่านาคูณ
ด้านทิศตะวันออก- 
บ้านค าบอน  (หมู่ท่ี ๑) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว  ๒๙๐  เมตร 
ลึก  ๐.๑๕  เมตร 

- - ๒๙๐,๐๐๐ 

(๙๖ เมตร) 
๒๙๐,๐๐๐ 

(๙๖ เมตร) 
๒๙๐,๐๐๐ 

(๙๖ เมตร) 
ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ถนนศาลาประชาสันติ  
บ้านต้าย หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว  ๒๐๐  เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตารางเมตร 

- ๒๗๖,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอลฟัลต์ติก 
คอนกรีต  ซอยน  าแซบ  
บ้านต้าย หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว ๒๗๗  เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๑๐๘  ตารางเมตร 

- - - - ๔๒๑,๐๔๐ ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอลฟัลต์ติก 
คอนกรีต  
ซอยร่วมใจพัฒนา  
บ้านต้าย  หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว   ๒๕๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๐๓๒  ตารางเมตร 

- - - ๓๙๒,๑๖๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอลฟัลต์ติก 
คอนกรีต บ้านต้าย  
หมู่ท่ี ๑ - ค าปลาฝา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๓๒๓  เมตรหนา 
๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๒๙๒  ตารางเมตร 

- - - ๔๙๐,๙๖๐  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านต้าย  
–ค าประฝา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว  ๑๘๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๙๐๐  ตารางเมตร 

- - ๔๙๘,๐๐๐ -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างท่ีกั น
ดินพังทลายด้านทิศใต้
ของถนนหนองค าไร่ 
หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้อย่างปลอดภัย
และมีแหล่งน  าใช้เพ่ือ
การเกษตร 

หนา ๐.๑๕  เมตร 
สูง   ๓.๐๐  เมตร 
ยาว   ๑๑๐  เมตร 

- - - ๖๖๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวกมีแหล่งน  าเพ่ือ
การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีถนน
ใช้อย่างปลอดภัย
และแหล่งน  าใช้
เพ่ือการเกษตรได้ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยอยู่ดี  บ้านต้าย   
หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๓  เมตร 
ยาว   ๒๐  เมตร
หนา ๐.๑๕  เมตร 

- ๓๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านต้าย หมู่ ๑ ไป
บ้านค าประฝา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า ๑๒,๐๐๐  
ตารางเมตร 

- ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

(๗๕๐ เมตร) 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

(๗๕๐ เมตร) 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

(๗๕๐ เมตร) 
๑,๘๐๐,๐๐๐
(๗๕๐ เมตร) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบหนองค าไร่  
บ้านต้าย  หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว   ๑๓๒  เมตร
หนา ๐.๑๕  เมตร 

- ๓๓๑,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยอยู่เย็น บ้านต้าย  
หมู่ท่ี ๑ (ช่วงท่ี ๓) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๕  เมตร 
ยาว   ๒๙๙  เมตร
หนา ๐.๑๕  เมตร 

๖๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
รอบหนองค าไร่ 
บ้านต้าย หมู่ท่ี ๑ 
(ช่วงท่ี ๔) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๑๘๒  เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

๔๕๒,๐๓๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 

มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
รอบหนองค าไร่ บ้านต้าย 
หมู่ท่ี ๑ (ช่วงท่ี ๕) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว ๒๕๔  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๕๗๙,๖๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
Cape Seal ชั นพื นทางดิน 
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (น  ายาง 
พารา) หมู่ท่ี ๑ บ้านต้าย –
หมู่ท่ี ๕ บ้านค าไชยวาน 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
 

- ๖,๘๘๔,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากบ้านนาทม  
หมู่ท่ี ๒ – โคกส าราญ 
หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๖  เมตร 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
ไหล่ทางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตข้างละ  ๑ เมตร 

๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
๑,๕๒๖,๗๕๐ 

(๖๒๕ เมตร) 
ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรวมน  าใจ หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว   ๑๘๐  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๙๐๐  ตารางเมตร 

- - ๔๙๘,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาทม หมู่ท่ี ๒ – 
บ้านน้อยหนองบัว 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร  
ยาว  ๑๗๕  เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๘๗๕  ตารางเมตร 

- ๔๘๒,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
๒๐ โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาทม หมู่ท่ี ๒ – 
บ้านน้อยหนองบัว (ต่อ
เนื่องาจากเดิม) 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร  
ยาว  ๑๐๕  เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๕๒๕  ตารางเมตร 

- ๒๙๑,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในโรงเรียน 
บ้านนาทม   หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕   เมตร 
ยาว ๑๐๐  เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง  ข้างละ
๐.๕๐ เมตร 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๒ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยอรุณ ๔   
บ้านนาทม  หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๕  เมตร 
ยาว  ๖๗๒   เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๓,๓๖๐  ตารางเมตร 

- - ๑,๒๗๖,๘๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๓ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ถนนอุดมสามัคคี  
บ้านนาทม หมู่ท่ี ๒ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว ๔๐๕  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๒,๐๒๕  ตารางเมตร 

- - - ๗๖๕,๕๐๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๔ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยอรุณ ๓  บ้านนาทม 
หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว  ๒๗๒  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๑,๓๖๐  ตารางเมตร 

- - ๕๑๖,๘๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยแดงมณี ๑   
บ้านนาทม  หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว ๑๙๕  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๙๗๕  ตารางเมตร 

- - - ๓๗๐,๕๐๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๖ โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านนาทม  บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๒ 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กก่อนวัยเรียน 

จ านวน  ๑  แห่ง ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - -  มี ศพด. จ านวน  
๑  แห่ง  

เด็กมี
พัฒนาการทาง
สติปัญญาดีขึ น 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง
บ้านนายมนตรี แก้วกาหลง-
บ้านนางแดง  พรรณขาบ  
หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๓๐  เมตร 
ลึก   ๐.๔๐ เมตร 

- - ๔๖๘,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  บ้านนาทม หมู่ท่ี 
๒  – บ้านน้อยหนองบัว 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๖ เมตร 
ยาว ๔,๐๑๔ เมตร 
หนา   ๒๐  เมตร 
 

- - - ๓๕๖,๕๐๐ 
(๒,๐๐๐ 
เมตร) 

๓๕๖,๕๐๐ 
(๒,๐๐๐ 
เมตร) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างศูนย์อาชีพ 
ใกล้ประปา  บ้านนาทม   
หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีฝึกอาชีพ 

ศูนย์ฝึกอาชีพ  จ านวน  
๑  ศูนย์ 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ มีศูนย์ฝึกอาชีพ
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้
ฝึกอาชีพเพ่ิม
มากขึ น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๙๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยแดงมณี ๓  
บ้านนาทม  หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร
ยาว ๒๔๐   เมตร
หนา  ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า ๑,๒๐๐  
ตารางเมตร 

- - - ๔๕๖,๐๐๐ - 
  

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร
จากส่ีแยกบ้านนางนาง- 
ป่าหนองโป่ง  หมู่ท่ี ๒ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๕  เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
จากบ้านนายบัวศรี-สามแยก
ดงไร่-บ้านค าบอน-นานาง
จันทร์  จดจ า  หมู่ท่ี ๓ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว ๙๕๕ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
๓๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

(ถนนชาวนา)  
หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
 

- ๓๓,๒๕๐ 
(๒๕๐ เมตร) 

๓๓,๒๕๐ 
(๒๕๐ เมตร) 

๓๓,๒๕๐ 
(๒๕๐ เมตร) 

๓๓,๒๕๐ 
(๒๕๐เมตร) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนบุญท า   บ้านนาคูณ  
หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๕ เมตร 
ยาว ๑๘๐ เมตร 
หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๙๐๐  เมตร 

- - ๔๙๘,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๔ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ถนนแก้วน  าค า 
บ้านนาคูณ หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔  เมตร 
ยาว   ๒๒๐  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๘๘๐  ตารางเมตร 

๓๓๔,๔๐๐ - - -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๕ โครงการซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนาคูณ – ค าบอนและ
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๖  เมตร 
ยาว ๑,๕๕๘ เมตร 
ไหล่ทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตข้างละ ๑ เมตร 

- ๘๓๔,๘๖๐ 

(๓๘๐ เมตร) 
๘๓๔,๘๖๐ 

(๓๘๐ เมตร) 
๙๑๘,๔๒๐ 

(๔๑๘  เมตร) 
๘๓๔,๘๖๐ 

(๓๘๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๖ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยสว่าง  บ้านนาคูณ   
หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๑๐๐  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔๐๐  ตารางเมตร 

๑๕๒,๐๐๐ - - -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๗ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยเวชภัณฑ์   
บ้านนาคูณ  หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๑๐๒  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔๐๔  ตารางเมตร 

๑๕๕,๐๔๐ 
 

 

- - -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากบ้านนายดวง
จันทร์-นานายไพรัช   
หมู่ท่ี ๓ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕      เมตร 
ยาว  ๑,๒๘๐  เมตร 
 

๕๕๐,๐๐๐ - - -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๓๙ โครงการซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายไสว หมู่ท่ี ๓ 
-บ้านต้าย   หมู่ท่ี ๑   
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔     เมตร 
ยาว    ๑๓๐   เมตร 
 

๓๑๒,๐๐๐ - - -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากทางเข้าไป
โรงสี-ประปาหมู่บ้าน  
ซอยประปา หมู่ท่ี ๓ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔        เมตร 
ยาว   ๒๖๐    เมตร 
 

๑๓๐,๐๐๐ - - -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากวัดป่านาคูณ  
หมู่ท่ี ๓ -ศูนย์เด็กบ้าน
ค าบอน   

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๕     เมตร 
ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 (๕๐๐เมตร) 

๒๕๐,๐๐๐ 
 (๕๐๐ เมตร) 

๒๕๐,๐๐๐ 
 (๕๐๐ เมตร) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(๕๐๐ เมตร) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
จากบ้านนาคูณ  หมู่ท่ี  ๓ –
บ้านค าบอน หมู่ท่ี ๔ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง      ๖  เมตร            
ยาว ๑,๓๓๗  เมตร      
หนา  ๐.๐๔  เมตร  
 

- - ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๓ โครงการเสริมไหล่ถนน  
รอบหนองค าไร่  
(ฝ่ังบ้านนาคูณ) หมูท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔     เมตร 
ยาว    ๑๓๐   เมตร 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
รอบหนองค าไร่   
ฝ่ังบ้านนาคูณ หมูท่ี ๓ 
(ด้านทิศเหนือ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔     เมตร 
ยาว    ๑๕๑   เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
 

- ๔๓๗,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนประชาร่วมใจ  เช่ือม
ถนน อบจ. หนองย่างชิ น-
นาดินจี่ (ช่วงท่ี ๑) 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔     เมตร 
ยาว    ๑๓    เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
 

๔๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยสายัญ  เช่ือมถนน 
อบจ. หนองย่างชิ น- 
นาดินจี่ (ช่วงท่ี ๒) 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔     เมตร 
ยาว     ๘    เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
 

๓๒,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๔๗ โครงการการปรับปรุง
ถนนลูกรังทางเข้า 
หนองค าบอน  หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว ๑๓๕  เมตร 
 

- ๕๒,๐๐๐ - -  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
๔๘ โครงก่อสร้างห้องน  า  

(เมรุวัดป่าค าบอน)  
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีห้องน  าท่ีถูกสุขลักษณะ 

จ านวน ๘ ห้อง ๘๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ห้องน  าสาธารณะท่ีดี 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก 
บ้านค าบอน หมู่ท่ี ๔ – 
บ้านง่อน  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๘  เมตร 
ยาว ๔,๐๐๐ เมตร 
     
     

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ 
เมตร) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ 
เมตร) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ 
เมตร) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ 
เมตร) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๐ โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม  หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือปรับปรุงอาคารท่ี
ช ารุด 

ศาลาประชาคม   
๑ แห่ง 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
สถานท่ีประชุม 
สภาพแข็งแรง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประชุม 

กองช่าง 

๕๑ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ถนนประชาร่วมใจ 
บ้านค าบอน หมู่ท่ี ๔ 
(ช่วงท่ี ๑) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔  เมตร 
ยาว  ๓๙๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า ๑,๕๙๒  
ตารางเมตร 

- - - ๖๐๔,๙๖๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๒ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ถนนประชาร่วมใจ  
บ้านค าบอน หมู่ท่ี  ๔ 
(ช่วงท่ี ๒) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๕  เมตร 
ยาว  ๓๙๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า ๑,๙๙๐  
ตารางเมตร 

- - - - ๗๕๖,๒๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๓ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ถนนราษฏร์บ ารุง 
บ้านค าบอน หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง     ๕  เมตร 
ยาว   ๒๓๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๑๙๐  ตารางเมตร 

- - - - ๔๕๒,๒๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร 
แสนหินไปหนองค าบอน 
(ต่อเนื่องโครงการ ๕ 
ล้าน)   หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔ เมตร 
ยาว ๑,๑๔๖ เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง  
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

- ๓๗,๒๔๐ 

(๒๘๐ เมตร) 
๓๗,๒๔๐

(๒๘๐ เมตร) 
๔๐,๗๐๐

(๓๐๖ เมตร) 
๓๗,๒๔๐ 

(๒๘๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร  
แยกค าบอน ถึงค า
สะอาด   

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ระยะทาง  
๕๐๐  เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - -  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนราษฎร์บ ารุง  จาก 
ส่ีแยกศาลาประชาคม  
หมู่ท่ี ๔ -บ้านนาย ธราธร  
แก้วจุมพล   

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔      เมตร 
ยาว    ๑๔๓    เมตร 
 

๓๔๓,๒๐๐ - - -  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๗ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากแยกถนน 
อบจ. หมู่ท่ี ๔ -ค าปลาฝา   

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕      เมตร 
ยาว ๔,๐๐๐  เมตร 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ ม.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ ม.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ ม.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๑,๐๐๐ ม.) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านค าบอน หมู่ท่ี ๔- 
บ้านนาคูณ หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕      เมตร 
ยาว   ๒๐๐   เมตร 
หนา ๐.๑๕    เมตร 
 

- ๖๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนายสมัย- 
นานางสุนา หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง    ๕   เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
หนา๐.๑๕  เมตร 
 

- ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐ เมตร) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐ เมตร) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐ เมตร) 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๕๐๐เมตร) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  จากแยกถนน 
อบจ. –นานายหนูดี   
ศรีจันทร์  หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๓    เมตร 
ยาว    ๘๒๐   เมตร 
 

- - - ๔๑๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากถนน อบจ. – 
หนองค าบอน  หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔    เมตร 
ยาว    ๑๗๕   เมตร 
หนา   ๐.๑๕  เมตร 
หรือมีพื นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  ๗๐๐  
ตารางเมตร 

- ๓๙๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖๒ โครงการซ่อมซมถนน
ลูกรัง จากหน้าบ้านนาย
สุบรรณ  พละสูญ-นา
นายหนูคร  สีลารักษ์  
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕    เมตร 
ยาว  ๘๐๐   เมตร 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ 
(๒๐๐ เมตร) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(๒๐๐ เมตร) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(๒๐๐ เมตร) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(๒๐๐เมตร) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
๖๓ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านค าบอน หมู่ท่ี ๔ – 
บ้านนาดอกไม้ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง      ๖ เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร 
หนา     ๒๐  เมตร 
 

 ๓๗๙,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว  
เพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖๔ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
บ้านนาคูณ–บ้านค าบอน 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง      ๖  เมตร            
ยาว ๑,๔๐๐  เมตร      
หนา  ๐.๐๔  เมตร  
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๘,๔๐๐ ตารางเมตร 

- ๘๗๓,๐๐๐ 

(๓๕๐ เมตร) 
๘๗๓,๐๐๐ 

(๓๕๐ เมตร) 
๘๗๓,๐๐๐ 

(๓๕๐ เมตร) 
๘๗๓,๐๐๐ 

(๓๕๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๕ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สายบ้านต้าย– 
บ้านค าบอน  หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ช่วงท่ี ๑  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  ๖  เมตร            
ยาว   ๑๒๕  เมตร      
หนา  ๐.๐๔  เมตร  
ช่วงท่ี ๒  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง      ๖  เมตร            
ยาว   ๑๒๕  เมตร      
หนา  ๐.๐๔  เมตร  

- ๔๙๙,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖๖ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย สน.ถ ๒๓-
๐๐๑ บ้านหนองย่างชิ น 
– บ้านนาดินจี่ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง     ๖   เมตร 
ยาว ๑,๕๕๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๑๒,๔๖๔ ตารางเมตร 

- - - ๙๗๙,๓๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนประชาร่วมใจ   
บ้านค าบอน  หมู่ท่ี ๔ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร            
ยาว   ๒๑๒  เมตร      
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
๘๔๘ ตารางเมตร 

- - ๔๗๕,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๐๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากหนองค าบอน- 
นานายประจักษ์ หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔   เมตร 
ยาว ๒๙๕   เมตร 
หนา๐.๑๕  เมตร 
 

- - ๖๖๐,๘๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๖๙ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สายบ้านต้าย– 
บ้านค าบอน  
 (ต่อเนื่องจากเดิม) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ช่วงท่ี ๑ 
กว้าง  ๖  เมตร            
ยาว   ๑๒๕  เมตร      
หนา  ๐.๐๔  เมตร  
ช่วงท่ี ๒  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง      ๖  เมตร            
ยาว   ๑๒๕  เมตร      
หนา  ๐.๐๔  เมตร  

- ๔๙๗,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนอนุสรณ์สถาน–ป่าช้า 
โคกน้อย  หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง     ๕ เมตร 
ยาว  ๔๔๘  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
๐.๕๐ เมตร 

- ๗๐๐,๐๐๐ 

(๒๒๔ เมตร) 
๗๐๐,๐๐๐ 

(๒๒๔ เมตร) 
- - ร้อยละหรือจ านวน

ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๑ โครงการปรับปรุงถนน     
ซอยวิทยุ-โคกหนองขาม
และกลับมาทะลุ 
หนองค าพอก  หมู่ท่ี  ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง     ๔    เมตร 
ยาว    ๓,๖๐๐  เมตร 
หนา   ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๓๗๕,๐๐๐ 
(๙๐๐ เมตร) 

๓๗๕,๐๐๐ 
(๙๐๐ เมตร) 

๓๗๕,๐๐๐ 
(๙๐๐ เมตร) 

๓๗๕,๐๐๐ 
(๙๐๐ เมตร) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนร่วมใจพัฒนา –  
ซอยจามจุรี  หมู่ท่ี ๕ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๓๑๙  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ
๐.๕๐ เมตร 
 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 

(๑๖๐ เมตร) 
๔๐๐,๐๐๐ 

(๑๖๐ เมตร) 
- ร้อยละหรือจ านวน

ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง จากสามแยก
หนองหินลาด  ถึงก าแพง
วัดป่าสีพนม หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว  ๖๕๐ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ
๐.๕๐ เมตร 

- ๓๐๘,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโรงเรียน ๒ –  
บ้านนายสงคราม  
สมครามมะลิ  หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว  ๕๐๐   เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

๗๕ โครงการปรับปรุงถนน  
ซอยพัฒนา ๑ – ทุ่งนา 
กลับมาถึงทางหลวงชนบท
หนองย่างชิ น-บ้านนาดินจี่   

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๓    เมตร 
ยาว  ๗๔๐   เมตร 
 

- - - ๓๗๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๖ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยวิทยุ ๑  
บ้านค าไชยวาน หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔  เมตร 
ยาว  ๒๕๖  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๐๒๔  ตารางเมตร 

๓๘๙,๑๒๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๗ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยคลองน  า  
บ้านค าไชยวาน หมู่ท่ี ๕
(ช่วงท่ี ๑) 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว ๑๐๘  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔๓๒  ตารางเมตร 

๑๖๔,๑๖๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๘ โครงการซ่อมสร้างถนน  
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยคลองน  า 
บ้านค าไชยวาน หมู่ท่ี ๕ 
(ช่วงท่ี ๒) 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 กว้าง    ๖  เมตร 
ยาว  ๙๘  เมตร  
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๕๘๘  ตารางเมตร 

๒๒๓,๔๔๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๗๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนประชาราษฎร์  
ตลอดสาย หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔   เมตร 
ยาว  ๖๑๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
(๑๕๐ เมตร) 

๓๖๐,๐๐๐ 
(๑๕๐ เมตร) 

๓๖๐,๐๐๐ 
(๑๕๐ เมตร) 

๓๘๔,๐๐๐ 

(๑๖๐ เมตร) 
- ร้อยละหรือจ านวน

ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรวมใจ ๒– 
โรงน  าสว่างทิพย์ หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว ๑๒๐    เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- - ๒๘๐,๘๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๑ โคลงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ระยะทาง  
๕๐๐  เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว  เพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
๘๒ โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหน้าวัด 
ชัยชนะวราราม  หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔    เมตร 
ยาว  ๓๐    เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๗๒,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
พัฒนา-หนองหินลาด หมู่
ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว ๗๓๕   เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๔๓๒,๐๐๐ 
(๑๘๐ เมตร) 

๔๓๒,๐๐๐ 
(๑๘๐ เมตร) 

๔๖๘,๐๐๐ 
(๑๙๕ เมตร) 

๔๓๒,๐๐๐ 
((๑๘๐เมตร) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
๘๔ โครงการปรับปรุงถนน  

จากซอยหน้าวัด-สวนปาล์ม
พ่อทองพูน  บานช่ืน  ไป 
บ้านค าไชยวาน หมู่ท่ี ๕ – 
บ้านนาคูณ  หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง  ๓    เมตร 
ยาว ๗๗๔    เมตร 
 

๓๘๗,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนอนุบาล ๒ หมู่ท่ี ๕  

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔    เมตร 
ยาว  ๙๐    เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๒๑๖,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากโรงเรียน 
(ด้านทิศตะวันตก)- 
หนองค าพอก หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว  ๒๐๕   เมตร 
 

๔๙๒,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจามจุรี -โรงเรียน
ชาวนา ถนนรวมใจ
พัฒนา  บ้านค าไชย
วาน  หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว  ๒๒๐   เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๔๙๓,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๘๘ โครงการก่อสร้างรั ว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านค าไชยวาน  
หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือป้องอันตรายท่ีอาจ
เกิดขึ นกับเด็ก 

รั วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก      ๑  แห่ง 

๔๐๐,๐๐๐ - 
 

- - - ร้อยละหรือจ านวน
เด็กมีความปลอด ภัย
เพ่ิมมากขึ น 

เด็กมีความ
ปลอดภัย   ง่าย   
ต่อการดูแลเด็ก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนอนุบาล ๒ หมู่ท่ี ๕  

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔    เมตร 
ยาว  ๙๐    เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๒๑๖,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากโรงเรียน 
(ด้านทิศตะวันตก)- 
หนองค าพอก  หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว  ๒๐๕   เมตร 
 

๔๙๒,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคลองน  า  หมูท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕   เมตร 
ยาว ๑๑๗  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - ๓๒๗,๖๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนค าไชยวาน  
บ้านค าไชยวาน  หมู่ท่ี ๕ 
–นาดอกไม้ หมู่ท่ี ๖  
ต.บงใต้ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว ๒,๔๔๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- ๒๙๑,๐๐๐ 

(๑๐๕ เมตร) 
๒,๔๑๘,๐๐๐ 

(๗๘๐ เมตร) 
๒,๔๑๘,๐๐๐ 

(๗๘๐ เมตร) 
๒,๔๑๘,๐๐๐ 

(๗๘๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๓ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

-บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ท่ี ๖ –
บ้านต้ายใหม่พัฒนา  หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว ๑๔๒  เมตร 

  หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๓๙๒,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๔ โครงการก่อสร้างถนน 
เพ่ือการเกษตร จากหน้า
โรงเรียน ถึงล าห้วยยาง  
หมู่ท่ี  ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔   เมตร 
ยาว ๓๖๐ เมตร 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๕ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร  
จากนานาย พรชัย  ถึง 
นานายบุญเพ็ง  หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 
 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๖ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากหน้าวัดป่า 
อัมพวัน ถึง ล าห้วย
ก้านเหลือง   หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕ เมตร 
ยาว ๕๙๐ เมตร 
 

  ๗๘,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๗ โครงการก่อสร้างถนน  
แอลฟัสต์ติกคอนกรีต 
จากแยกถนนนิตโย  ถึง
บ้านนายค าตา มาละอิน 
หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง   ๕  เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร 
 

๒,๐๒๕,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากวัดป่าอัมพวัน- 
ห้วยก้านเหลือง  หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง    ๔    เมตร 
ยาว  ๖๐๐    เมตร 
หนา   ๐.๑๕  เมตร 
 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ 

(๓๐๐ เมตร) 
๓๖๐,๐๐๐ 

(๓๐๐ เมตร) 
ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๙๙ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง เพ่ือการเกษตร 
จากนานายพรชัย- 
นานายบุญเพ็ง  หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง   ๔    เมตร 
ยาว ๕๐๐    เมตร 
 

๒๖๔,๗๐๐ - - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๐ โครงการซ่อมสร้างถนน 
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต   
ถนนทางเข้าหมู่บ้าน 
และถนนกลางหมู่บ้าน  
บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง      ๕  เมตร 
ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร 
หนา  ๐.๐๔  เมตร 
หรือมีพื นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐  
ตารางเมตร 

- - ๘๐๐,๐๐๐ 
(๔๐๐ เมตร) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(๔๐๐ เมตร) 

๘๐๐,๐๐๐ 
(๔๐๐ เมตร) 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๑ โครงการจัดซื อ 
เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  ตั งบริเวณ
ศาลาประชาคม  
หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี  แข็งแรง 
สมบูรณ์ 
 

จ านวน  ๑  แห่ง 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  สมบูรณ์  

ประชาชนมีเคร่ือง
ออกก าลังกายท่ี
ถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนข้างวัดท่าวารี  
หมู่ท่ี ๗  
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ระยะทาง  ๕๐๐  
เมตร 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๓ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต   
ซอยร่วมใจพัฒนา  
บ้านต้ายใหม่พัฒนา 
หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 กว้าง   ๔  เมตร 
 ยาว ๘๔   เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๓๓๖  ตารางเมตร 

๑๒๗,๖๘๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี ๗       
(ในพื นท่ีเทศบาล) 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนในการ
ประกอบกิจกรรมใน
หมู่บ้าน 
 

จ านวน  ๑  แห่ง 
 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีศาลาประชาคมท่ี
มั่นคงแข็งแรง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๕ โครงการซ่อมแซม
ศาลาประชาคม  
หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนใน
การประกอบกิจกรรม
ในหมู่บ้าน 
 

กว้าง  ๖  เมตร 
ยาว  ๑๐  เมตร 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีศาลาประชาคมท่ี
มั่นคงแข็งแรง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ประชุม หรือจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต   
บ้านต้ายใหม่พัฒนา
ถนนเจริญสุข และ  
ซอยประชาช่ืน   
บ้านต้ายใหม่พัฒนา 
หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ช่วงท่ี ๑ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว ๒๗๐  เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 
ช่วงท่ี ๒ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง   ๖  เมตร 
ยาว ๑๐๒  เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 

- ๔๙๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๐๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านต้ายใหม่พัฒนา 
หมู่ท่ี ๗ -วัดท่าวารี 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กว้าง  ๔    เมตร 
ยาว  ๒,๐๗๕  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

- ๑,๑๖๒,๐๐๐ 

(๕๑๙ เมตร) 
๑,๑๖๒,๐๐๐ 

(๕๑๙ เมตร) 
๑,๑๖๒,๐๐๐ 

(๕๑๙ เมตร) 
๑,๑๖๒,๐๐๐ 

(๕๑๙ เมตร) 
ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๑๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๘ โครงการก่อสร้าง 
ทางลาดผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 
(ในพื นท่ีเทศบาล) 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในการเข้ามารับบริการ  

จ านวน  ๑  แห่ง 
(ตามแบบเทศบาล
ต าบลบ้านต้าย
ก าหนด)พร้อมราวจับ 
กว้าง   ๔  เมตร 
ยาว     ๗.๘  เมตร 

๑๑๐,๐๐๐ - - - - ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ต าบลบ้านต้ายมีความ
สะดวกในการเข้ามาใช้
บริการ 

ผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการต าบล 
บ้านต้ายได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้ามาใช้
บริการ 

กองช่าง 
 
 
 

 

๑๐๙ โครงการปรับปรุง 
ต่อเติมอาคาร
ส านักงานหลังเล็ก  
(กองคลัง,กองช่าง) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีมาใช้บริการ 

ปรับปรุง  และต่อเติม
อาคาร  จ านวน  ๑  
หลัง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - มีอาคารส านักงาน 

จ านวน  ๑  หลัง 
มีประสิทธิภาพ 

ในการการปฏิบัติ
ราชการและอ านวย
ความสะดวก 

แก่ประชาชน 

กองช่าง 

๑๑๐ โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าบริเวณ
เทศบาลต าบล 
บ้านต้าย 
 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล   
มีห้องน  าใช้ และ อ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

ห้องน  าจ านวน ๑ แห่ง 
กว้าง   ๖.๕๐ เมตร 
ยาว   ๑๒      เมตร 
ขนาด  ๗  ห้อง 

๘๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของพนักงาน
เทศบาล และจ านวน
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการมีห้องความ
สะดวก สะอาด 

พนักงานเทศบาล
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ถูกสุขลักษณะ 
และเป็นสัดส่วน 

กองช่าง 

๑๑๑ งานออกแบบ 
และปรับปรุง  รับรอง 
แบบงานก่อสร้าง 
ท่ีไม่ใช่งานอาคารหรือ
ประเภทโครงสร้าง 

เพ่ือให้ส่ิงก่อสร้างของ
เทศบาล มีความมั่นคง
แข็งแรง 

โครงการก่อสร้าง 
ตามเทศบัญญัติ 
ทุกโครงการ 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โครงการก่อสร้างของ
เทศบาลต าบลบ้าน
ต้ายทุกโครงการ 

 

ส่ิงก่อสร้างของ
เทศบาลมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๒ โครงการปรับปรุง 
ต่อเติมห้องน  าหลังเดิม
เป็นห้องเก็บพัสดุ 

เพ่ือมีท่ีเก็บพัสดุส านักงาน 
อย่างเป็นระบบ  ป้องกัน
การสูญหายของทรัพย์สิน 

ปรับปรุง  และต่อเติม
อาคาร  จ านวน  ๑  
หลัง 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - มีอาคารเก็บ
พัสดุเพ่ิมขึ น 

มีท่ีเก็บพัสดุอย่างเป็น
ระบบ และป้องกัน
การสูญหาย 

กองช่าง 

๑๑๓ โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างย่ังยืน 

อาคารศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 
จ านวน  ๑  แห่ง 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - มีอาคารศูนย์
การเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ น 

มีแหล่งการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้พ่ึงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน 

กองช่าง 

๑๑๔ งานออกแบบ 
และปรับปรุง  รับรอง
อาคารหรือส่ิงก่อสร้าง
ประเภทโครงสร้าง 

เพ่ือให้ส่ิงก่อสร้างของ
เทศบาล มีความมั่นคง
แข็งแรง 

โครงการก่อสร้าง 
ตามเทศบัญญัติ 
ทุกโครงการ 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โครงการ
ก่อสร้างของ
เทศบาลต าบล
บ้านต้าย 

ทุกโครงการ 

ส่ิงก่อสร้างของ
เทศบาลมีความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

๑๑๕ โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ 
เทศบาลต าบล 
บ้านต้าย 

เพ่ือเก็บพัสดุ และ
ป้องกันการสูญหาย 

จ านวน ๑ หลัง 
 

๕๐๐,๐๐๐ - - -  มีอาคารเพ่ิมขึ น 
๑ แห่ง 

เก็บวัสดุอุปกรณ์ให้ คง
สภาพการใช้งานไม่ให้
เส่ือมสภาพ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๖ โครงการก่อสร้าง 
ลานจอดรถบริเวณ
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

เพ่ือใช้จอดรถผู้มาติดต่อ
ราชการ 

จ านวน ๑ แห่ง ๕๑๓,๐๐๐ - - -  มีลานจอดรถ
เพ่ิม ๑ แห่ง  
เพ่ือให้บริการ
ประชาชน 

ประชาชนดีรับความ
สะดวกเพ่ิมขึ น 

กองช่าง 

๑๑๗ โครงการซ่อมแซม 
ต่อเติมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ๓ ศูนย์ 

เพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ศพด. ๓ แห่ง - - ๓๐๐,๐๐๐ - - ศพด. ได้รับการ
ซ่อมแซม ๓ 
แห่ง 

มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๑๘ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ ศูนย์ 

เพ่ือความปลอดภัย 
ของเด็กและบรรยากาศ
ท่ีดีการเรียนการสอน 

ศพด. ๓ แห่ง - - ๓๐๐,๐๐๐ - - ศพด. ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ๓ แห่ง 

มีความปลอดภัย 
ของเด็กและบรรยากาศ
ท่ีดีการเรียนการสอน 

กองช่าง 

๑๑๙ โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านต้าย 

เพ่ือให้มีห้องน  าท่ีถูก
สุขลักษณะ และอ านวย
ความสะดวกแก่เด็ก
นักเรียนและประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

ศพด. บ้านต้าย - - ๑๐๐,๐๐๐ - -    

           รวม       ๑๑๙     โครงการ ๑๘,๘๘๙,๑๒๐ ๒๖,๘๓๐,๑๐๐ ๓๓,๘๔๘,๙๐๐ ๒๓,๗๘๙,๐๐๐ ๑๙,๖๖๒,๐๔๐ - - - 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน  าจากแยก
ตลาดน้อยถึงล าห้วยต้าย   
หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วมขังในชุมชน 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร 
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๓๐ เมตร 

- - ๑๓๒,๕๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ท่ีไม่มีน  าท่วมขัง 

ครัวเรือนของ
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า    
จากนานางอิน หมู่ท่ี ๑ 
– ค าปลาฝา  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 
 
 

๓ ซ่อมแซมรางระบายน  า  
หมู่ท่ี ๑ 
 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร 
ยาว  ๒๓๒ เมตร 
ลึก ๐.๓๐ เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  าหน้าบ้าน
นางยุพาพร  ก้อนศิลา- 
ร้านไทยเจริญบล็อก 
หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

 กว้าง   ๐.๓๐  เมตร 
ยาว ๘๕.๕๐   เมตร 
หนา   ๐.๓๐  เมตร 

- ๑๑๗,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร ต่อจาก
โรงเรียนชาวนาหมู่ท่ี ๑ –
บ้านค าไชยวาน  
  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ยาว  ๑,๑๖๐  เมตร - - - ๖๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร   จาก 
หมู่ท่ี ๑ – ค าปลาฝา  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๒  
กิโลเมตร 

- - ๗๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 
 
 

๗ โครงการวางท่อ 
ระบายน  า จากวัดป่า
ประสิทธ์ิสามัคคี- 
หนองค าไร่ หมู่ท่ี ๑ 
 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

จ านวนบ่อพัก ๒ บ่อ
กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว  ๒๒๕ เมตร 
 

- - - ๕๖๒,๕๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

๘ โครงการวางท่อจากบ้าน 
ผอ.ดาว-นายวิชัย  
หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
น  าท่วมขังในชุมชน 

ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑๐๐  
เมตร ๗๔ ท่อน 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านนาทม หมู่ท่ี ๒ 
– หนองสระแดงดอนก า 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

๑  กิโลเมตร - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  า หมู่ท่ี ๒  
จากบ้านนายทูล  ถึง
บ้านนางสกล  ทิพโสภา  

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
น  าท่วมขังในชุมชน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว   ๒๗๕ เมตร 
ลึก   ๐.๕๘ เมตร 

- - - - ๕๖๒,๖๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม (บล็อกคอนเวิร์ส    
ข้ามห้วยก้านเหลือง)  
หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

บล็อกคอนเวิร์ส        
กว้าง  ๕ เมตร  
ยาว  ๑๗ เมตร           
สูง   ๓  เมตร 
 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากนาแม่เหง้า หมู่ท่ี ๒–     
บ้านเปลือย     

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและเพ่ือ
การเกษตร 

๑  กิโลเมตร - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าบ้านนายอ่วม  
ถึง รางระบายน  าเก่า  
หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว  ๑๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๕๘ เมตร 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๔ โครงการติดตั งกระจก
โค้งทางแยกจุดบ้านนาย
พิทักษ์ และทางแยก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมและลด
อุบัติเหตุ 

จ านวน  ๖ จุด - - - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัยเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  า หน้าบ้าน 
นายอดุลย์ ถึง นางนาง   
ปาหนองโป่ง  หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว  ๔๔๖ เมตร 
ลึก ๐.๕๘ เมตร 
 

- ๘๘๒,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  าแบบแรงดึง   
ต่อจากรางเดิมท่ีบ้านนาย
ประเสริฐ  ชุมแสง- ส่ีแยก
ท่ีดินนายเส็ง  สีลา- ฮ่องส าเร่   
หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

ก่อสร้างบ่อพัก  
จ านวน  ๘  บ่อ 
กว้าง  ๐.๖๐  เมตร 
ยาว  ๙๕๐    เมตร 
หนา   ๐.๕๘  เมตร 

- - - - ๑,๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 
 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  าหมู่ท่ี ๒ จาก
บ้านนายบุญเรือง  วงศรีแก้ว-
สามแยกบ้านนายประดิษฐ์  
กางบุญเรือง หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

กว้าง  ๐.๖๐  เมตร 
ยาว  ๒๖๐    เมตร 
 

- - ๗๘๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 
 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน     

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

จ านวน  ๑๐  จุด - - ๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จากนานางเหง่า  
พงษาก้านตง – บ้านนายจรูญ  
ธนกิจ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๑,๑๐๐ 
เมตร 

- ๓๘๕,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการจัดท าป้ายจราจร 
ตามส่ีแยกภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จ านวน   ๖ จุด - ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน  า 
(บ้านอ.วิรัตน์ – หนองค าไร่)  
หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
น  าท่วมขังในชุมชน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร 
ลึก ๐.๕๘ เมตร 

- - ๓๔๒,๕๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านนายล าดวน ศรีเป้า   
ถึงบ้านค าไชยวาน  หมู่ท่ี ๕  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรท่ี
ย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านนายบัวศรี –สามแยก
ดงไร่ หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง  ๑  
กิโลเมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรท่ี
ย่ังยืน 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ 
เพ่ือการเกษตรได้ 

กองช่าง 

๒๔ โครงการขุดลอกรางระบายน  า 
หน้าบ้านนายประเสริฐ  ถึง 
บ้านนางจ๋า   หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

ระยะทาง ๔๐๐  
เมตร 

- - - ๙๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการลอกท่อระบายน  า
(นายพุฒ)  หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

ระยะทาง ๕๐๐  เมตร - - - ๙๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  า  ถนน 
แก้วน  าค า  จากหน้าบ้าน
นายรณกรณ์ หมู่ท่ี ๓ –
หนองค าไร่  ช่วงท่ี ๑ 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

ก่อสร้างบ่อพัก   
จ านวน  ๒  บ่อ 
กว้าง   ๐.๔๕  เมตร 
ยาว    ๑๐๓   เมตร 
ลึก     ๐.๔๕  เมตร   

- - - - ๔๐๘,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 
 

 
๒๗ ซ่อมแซมรางระบายน  า  

หมู่ท่ี ๓ 
 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

กว้าง ๐.๔๐ เมตร 
ยาว  ๓๕๔ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
รอบหนองค าไร่  หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง  ๔๐๐ เมตร 
จ านวน  ๖  จุด 

- - ๔๔๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การการเกษตรท่ี
ย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  า  ถนน 
แก้วน  าค า  จากหน้าบ้าน
นายรณกรณ์  หมู่ท่ี ๓ –
หนองค าไร่ ช่วงท่ี ๒ 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

ก่อสร้างบ่อพัก ๓  บ่อ 
กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ลึก     ๐.๖๐  เมตร        
ช่วงท่ี ๑ ยาว ๙๔ เมตร
ช่วงท่ี ๒ ยาว ๖๐ เมตร 

- - - ๓๑๙,๖๐๐ 
(๙๔ เมตร) 

๒๐๔,๐๐๐ 

(๖๐ เมตร) 
ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐ โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปา เพ่ือการอุปโภค
บริโภค หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีน  าใช้อย่างพอเพียง
ทุกครัวเรือนและ
เพ่ือการเกษตร 

เป่าล้างบ่อบาดาล 
ซ่อมแซมระบบประปา 
จ านวน ๓ บ่อ 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
น  าใช้ใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีน  าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพ่ือการเกษตรได้ 
 

กองช่าง 

๓๑ โครงการวางท่อพีวีซี  
ขนาด  ๒  นิ ว  บ้านนาคูณ  
หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น  าไว้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กว้าง ๐.๒๐  เมตร 
ยาว  ๑๐๑  เมตร 
ลึก  ๐.๓๐  เมตร 

- ๑๕,๖๐๐ - - - ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
น  าไว้ใช้อุปโภคบริโภค
เพ่ิมมากขึ น 

ประชาชนมีน  าใช้
ทุกครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า  บ้านนาคูณ   
หมู่ท่ี  ๓ 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วมขัง 

กว้าง   ๐.๓๐  เมตร 
ยาว     ๒๐๒  เมตร 
ลึก      ๐.๓๐  เมตร        

- ๒๕๘,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 
๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

ส่องสว่าง จากวัดป่าบ้าน 
ค าบอน–นานายบุญก่ี  
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 
จ านวน  ๔  จุด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่าง จากบ้านนาย
วัฒนา–บ้านนายไกรวัลย์ 
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 
จ านวน  ๔  จุด 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๒๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
ระบบประปาหมู่บ้าน   
บ้านค าบอน  หมู่ท่ี ๔ 

-เพ่ือให้การ
ด าเนินการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
แบบบาดาล 
ขนาดใหญ่   
บ้านค าบอน  หมูท่ี ๔ 
-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน  และเพ่ือ
การเกษตร 
-เพ่ือให้ประชาชนมี
น  าใช้อุปโภคบริโภค   

-ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  ๑๒  
เมตร จ านวน ๑ ต้น พร้อมติดตั งชุด
กราวด์แรงสูง จ านวน ๑ ชุด และ
ติดตั งชุดดร๊อฟเอาร์แรงสูง จ านวน  
๓  ชุด 
-ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๒ 
เมตร จ านวน ๑ ต้น พร้อมติดตั งชุด
ตัดเบรก(DE) รับสายเคเบิล จ านวน 
๑ ชุด ตามมาตรฐานของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
-ติดตั งหม้อแปลง ระบบ  ๓ เฟส  
๕๐ เควีอี จ านวน  ๑ เคร่ือง พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
-ติดตั งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที. แรงต่ า  
ขนาด ๑๐๐/๕ แอมป์ ๓ เฟส  ๔ 
สาย จ านวน  ๑  เคร่ือง  ตาม
ระเบียบปี ๒๕๕๘  หม้อแปลงขนาด 
๕๐ เควีอี.  ให้น ามิเตอร์ ขนาด  ๓๐
(๑๐๐) แอมป์ ไปติดตั งแทน 

- ๒๔๗,๘๐๐ - - - ร้อยละ ๑๐๐    
ของครัวเรือน
ประชาชน มี
ไฟฟ้า และน  าใช้
อุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอและ
เกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชน 
มีไฟฟ้าและน  า
อุปโภคบริโภค
ทุกครัวเรือน
และการเกษตร 
ท่ีย่ังยืน 
 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๐ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๖ โครงการขยายท่อประปา
ภายในหมู่บ้าน  (บ้านนาย
อุทัยถึงบ้านนายถาวร 
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น  าใช้อย่างพอเพียงทุก
ครัวเรือนและเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง  
๕๐๐  เมตร 

- - - - ๘๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
น  าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีน  า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน  คุ้มดง  มุมวัดป่า
บ้านค าบอน  หมู่ท่ี ๔ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น  าส าหรับการอุปโภค 
บริโภค 

จ านวน  ๑  แห่ง 
 

- ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
น  าส าหรับอุปโภค 
บริโภคได้ทุกครัวเรือน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 
 
 

 
๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

เพ่ือการเกษตร  จากบ้าน
นายสมัย  ถึงทุ่งนานายกิตติ 
(ถนนค าบอน ถึงค าสะอาด) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพ่ือการเกษตร
ได้ 

กองช่าง 

๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า  (สวนนายใส –  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ -  ร้อยละหรือจ านวน               
ครัวเรือนประชาชน        
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 

๔๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร จากบ้าน 
นายสมัย-นานางสุนา ศิริบุตร   
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

กว้าง  ๕   เมตร 
ยาว ๑,๕๕๐เมตร 
 

- - ๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือ
การเกษตรได้ 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๑ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร บ้านนายบุญก่ี 
– นานายบุญมาก 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการ 
เกษตรได้ 

กองช่าง 
 

 
 

 
๔๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

เพ่ือการเกษตร จากบ้าน 
นายบุญก่ี (ถนนอบจ.)  ถึง
โคกหนองขาม  หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 
และเพ่ือการ 
เกษตรได้ 

กองช่าง 

๔๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า    
แรงต่ า จากบ้านนายบุญก่ี –
บ้านค าไชยวาน  หมู่ท่ี ๕ 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการ 
เกษตรได้ 

กองช่าง 
 
 

 
 

๔๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร จากบ้านนาย
อ านวย ถึงท่ีนานายสัญชัย   
ศิริบุตร (ถนนสายัญต์) 
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง ๑  
กิโลเมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ 
การเกษตรท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพ่ือการเกษตรได้ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๒ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  
ถนนสายัณต์  หน้าบ้านนาย
สัญญา-ส่ีแยกศาลาประชาคม  
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

ก่อสร้างบ่อพัก   
จ านวน  ๔  บ่อ 
กว้าง ๐.๕๘ เมตร 
ยาว  ๔๕๕   เมตร 
ลึก   ๐.๖๐  เมตร        

๘๙๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๔๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า จากบ้านนายดาวเรือง  
ถึงท่ีนานายสมพร  ปัญญาสม 
(ซอยจามจุรี - โรงเรียนชาวนา 
หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง  ๓  
กิโลเมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และ การเกษตรท่ี
ย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน  และ
เพ่ือการเกษตรได้ 

กองช่าง 

๔๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน  า 
จากบ้านนายบุญเพ็ง –นาง
นิตยา หมู่ท่ี ๕ (ถนน รพ.สต.) 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว  ๒๘๐ เมตร 
ลึก  ๐.๕๘ เมตร 

๕๘๒,๘๐๐ 
 

- - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๔๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน  า 
ถนนอนุบาล ๑  หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว  ๑๑๗  เมตร 
ลึก   ๐.๕๘ เมตร 

๒๔๑,๕๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๔๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  
ซอยคลองน  า หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

ยาว    ๑๑๗   
เมตร 
  

- - ๒๙๒,๕๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๓ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๐ โครงการวางท่อระบายน  า 
ขนาดใหญ่  ริมถนน
ชนบทบ้านหนองย่างชิ น-
บ้านนาดินจี่  จากบ้าน
นางส าราญ แก่นท้าว –
นานายวิชัย  คุณรู้ และ
จากบ้านนายประกอบ  
นามโคตร-บ้านนายบุญชู 
พลศักด์ิ หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความสะดวกในการใช้
ประโยชน์จากหนอง
ค าบอน 

ก่อสร้างบ่อพัก   
จ านวน  ๕  บ่อ   
ยาว   ๘๔๐   เมตร 
 

- - - - (อบจ.) 
๕๐๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จาก
หนองค าบอน 

กองช่าง 

๕๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง  จากบ้านค า
ไชยวาน-หนองหินลาด 
หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ระยะทาง  ๒ กิโลเมตร - - - ๗๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน   

กองช่าง 

๕๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
จากมุมโรงเรียน-บ้านนาย
สงคราม หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ระยะทาง ๗๐๐ เมตร - - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน   

กองช่าง 

๕๓ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  า   
ซอยกุหลาบแดง   
บ้านดอนม่วงไข่  หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ยาว    ๖๐   เมตร 
 ลึก     ๐.๖๐  เมตร        

- ๑๔๒,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๔ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
ส าเร็จรูป (ซอยกุหลาบแดง)   
บ้านดอนม่วงไข่  หมู่ท่ี ๖ 
(ช่วงท่ี  ๓) 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

กว้าง   ๐.๖๐  เมตร 
ยาว    ๑๕๗   เมตร 
 ลึก   ๐.๕๘  เมตร        

- - ๔๙๒,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 
๕๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง

สว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๖ 
เพ่ือลดอุบัติเหตุ 
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

ระยะทาง 
๓  กิโลเมตร 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
สัญจรได้ปลอดภัย 
มากขึ น 

ลดอุบัติเหตุและ
ปัญหา
อาชญากรรม 

กองช่าง 
 
 
 

๕๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน-โรงเรียนบ้าน
ดอนม่วงไข่ 
 หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ 
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน 

พร้อมสายพาดดับ 
ระยะทาง ๔๖๐ 
เมตร 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
สัญจรได้ปลอดภัย 
มากขึ น 

ลดอุบัติเหตุและ
ปัญหา
อาชญากรรม 

กองช่าง 
 
 
 

๕๘ โครงการก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดกลาง  บริเวณวัดป่า  
อัมพวัน  บ้านดอนม่วงไข่   
หมู่ท่ี ๖ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน  าส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 

จ านวน  ๑  แห่ง 
 

- - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
น  าส าหรับอุปโภค 
บริโภคได้ทุกครัวเรือน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 
 
 

 

๕๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
ส าเร็จรูป (ซอยกุหลาบแดง)   
บ้านดอนม่วงไข่  หมู่ท่ี ๖ 
(ช่วงท่ี ๒) 

เพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน  าท่วม 

กว้าง   ๐.๖๐  เมตร 
ยาว    ๑๒๐   เมตร 
 ลึก   ๐.๕๘  เมตร        

- ๒๙๘,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนไม่
มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๕ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๐ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน  า หมู่ ๗ 
 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

กว้าง  ๐.๕๘ เมตร 
ยาว    ๖๙  เมตร 
ลึก   ๐.๖๐ เมตร 

- - - ๙๗,๕๐๐ 
 

- ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

๖๐ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า  จากบ้าน 
นายณรงค์ ทุมไมล์- 
บ้านนายห า  สมมาตร  
หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ยาว    ๑๑๒   เมตร 
ลึก     ๐.๖๐  เมตร        

- ๒๒๔,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 

๖๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า  ภายใน
หมู่บ้านจากบ้านแม่ข า- 
ส่ีแยกบ้านแม่สิน ยกไว้ 
หมู่ท่ี  ๗ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ยาว    ๑๓๕   เมตร 
ลึก     ๐.๖๐  เมตร        

- - ๒๗๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๖๒ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน  า จากบ้าน 
นายเคน-บ้านนายถาวร 
หมู่ ๗ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

ยาว    ๑๐๖  เมตร 
 

- 
 

- ๒๖๕,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 
๖๓ โครงการก่อสร้าง 

รางระบายน  า จากบ้าน
นายณรงค์-บ้านนางต๋ิม  
หมู่ ๗ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

ราง   ๐.๖๐ เมตร 
ยาว   ๑๗๕  เมตร 
 

- 
 

- - ๔๓๗,๕๐๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๖ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า   
ซอยบ้านนางสมศรี   
หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือนและเพ่ือ
การเกษตร 

ยาว  ๑๘๐   เมตร 
 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และการเกษตร 
ท่ีย่ังยืน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือนและ
เพ่ือการเกษตรได้ 

กองช่าง 

๖๕ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน  า ภายใน
หมู่บ้าน จากบ้าน 
นายคงฤทธ์ิ-บ้าน 
นางหนูสิน  หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการเกิด
น  าท่วม 

บ่อพัก   ๒  บ่อ 
กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ยาว    ๑๕๐   เมตร 
ลึก     ๐.๖๐  เมตร        

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๖๖ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  า 
จากบ้านนายแสวง- 
วัดท่าวารี  หมู่ท่ี ๗   

เพ่ือป้องกันปัญหาการเกิด
น  าท่วม 

ยาว   ๑๙๐   เมตร 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๖๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รอบสนามฟุตบอล 
 หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือนและส่งเสริม
ให้เยาวชนเล่นกีฬา 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
รอบสนามฟุตบอล 

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - จ านวนครัวเรือน
ประชาชน และ
สนามฟุตบอลมี
ไฟฟ้าใช้  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน  และ 
มีไฟฟ้าใช้ในสนาม
ฟุตบอลเพ่ือส่งเสริม
ให้เยาวชนเล่นกีฬา 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๗ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๘ โครงการซ่อมแซมฝาปิด
บ่อพักรางระบายน  า
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือป้องกันน  าท่วม 
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

จ านวน ๖ จุด ๖๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน  าท่วมขัง 

ไม่เกิดปัญหา 
น  าท่วมขัง 

กองช่าง 

๖๙ โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก. ชั น ๓ 
บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่
ท่ี ๗ 

เพ่ือป้องกันน  าท่วม 
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง   ๓  เมตร  
ยาว  ๓๘  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

๑๐๙,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน  าท่วมขัง 

ไม่เกิดปัญหา 
น  าท่วมขัง 

กองช่าง 

๗๐ โครงการซ่อมแซม 
รางระบายน  า ซอยร่วมใจ
พัฒนา หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือป้องกันปัญหาการ
เกิดน  าท่วม 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน  าท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๗๑ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  าจากบ้าน
นายรังสรรค์–หนองสระ
แดง หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือป้องกันปัญหา 
การเกิดน  าท่วม 

ระยะทาง  ๕๐๐  
เมตร 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๗๒ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  า   
บ้านต้ายใหม่พัฒนา   
หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือป้องกันปัญหา 
การเกิดน  าท่วม 

กว้าง   ๐.๕๘  เมตร 
ยาว    ๑๖๑  เมตร 
ลึก    ๐.๖๐  เมตร 

- - ๕๐๕,๐๐๐ - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๘ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๐ โครงการวางท่อระบาย
น  าพร้อมบ่อพัก  
บริเวณสนามกีฬา 
บ้านต้ายใหม่พัฒนา 
หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือป้องกันปัญหา 
การเกิดน  าท่วมขัง 

บ่อพัก  จ านวน  ๑๙  บ่อ 
วางท่อ คสล.    ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน    ๑๗๖  ท่อน 
 

- ๓๖๔,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนไม่มีน  า
ท่วมขัง 

น  าไม่ท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

๘๑ โครงการก่อสร้าง 
โรงสูบน  า 
 

เพ่ือป้องกัน 
ด้านสาธารณภัย  
อัคคีภัย  รวมถึง 
ใช้อุปโภคบริโภค 
และใช้เพ่ือการเกษตร 

ขนาด  
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร 
ยาว   ๓.๐๐  เมตร 

- ๓๒๑,๐๐๐ - - - ครัวเรือนประชาชน 
ต าบลบ้านต้าย
สามารถป้องกันภัย
ได้ทันเหตุการณ์  
และใช้อุปโภค
บริโภค และ 
เพ่ือการเกษตรได้ 

สามารถป้องกัน 
สาธารณภัย  
อัคคีภัยได้ทัน
เหตุการณ์ 
และใช้อุปโภค
บริโภค และ 
ใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

 รวม   ๘๑  โครงการ ๑,๙๘๓,๓๐๐ ๖,๓๕๖,๔๐๐ ๑๐,๗๙๙,๕๐๐ ๙,๘๙๗,๑๐๐ ๔,๗๐๔,๖๐๐    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๓๙ 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
    ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
         ๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
  
  
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนค าไชยวาน 
บ้านค าไชยวาน หมู่ท่ี ๕  
ต าบลบ้านต้าย ถึง  
บ้านนาดอกไม้ หมู่ท่ี ๖  
ต าบลบงใต้ 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีการคมนาคม 
ท่ีสะดวกปลอดภัย 

 

กว้าง ๖ เมตร  
ไหล่ทางกว้าง  
ข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร  ระยะทาง
ด าเนินการ 
๓,๐๐๐ เมตร  

- - 
 

๑๑,๐๔๔,๐๐๐ 
 

- 
 

- จ านวนถนน 
ท่ีมีระยะทาง
เพ่ิมข้ึน 

 

ประชาชนต าบล
บ้านต้ายและต าบล
บงใต้เดินทางได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 
 
 

 

๒ 
  
  
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนบ้านต้าย บ้านต้าย 
หมู่ท่ี ๑ ต าบลบ้านต้าย ถึง 
ค าปลาฝา บ้านหนองไผ่ 
หมู่ท่ี ๗  ต าบลค าสะอาด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก  
ปลอดภัย 

 

กว้าง ๕ เมตร  
ไหล่ทางกว้าง  
ข้างละ  ๐.๕๐ 
เมตร  ระยะทาง
ด าเนินการ 
๓,๐๐๐ เมตร  

- 
 

- 
 

๙,๔๑๓,๐๐๐ - 
 

- จ านวนถนนท่ี
มีระยะทาง
เพ่ิมข้ึน 

 

ประชาชนต าบล
บ้านต้ายและต าบล
ค าสะอาดเดินทาง
ได้สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 
 
 

 

รวม  ๒  โครงการ - - - - ๒๐,๔๕๗,๐๐๐ - - - - - 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๔๐ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
         ๕.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการเก็บขนขยะ  
ในเขตต าบลบ้านต้าย 

รถบรรทุกขยะ  ขนาด  ๑  ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
๒,๔๐๐  ซีซี  หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๑๐  กิโลวัตต์  
แบบเปิดข้างเทท้าย 

- ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส ารองน  าประปา  
ห้องน  า  ในส านักงาน
เทศบาล 

ถังน  า แบบสเตนเลส จ านวน ๑ ถัง  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร 
 

- - ๑๕,๐๐๐ 
 
 

- - ส านักปลัด 

๓ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส ารองน  าประปา  
ห้องน  า  ในส านักงาน
เทศบาล 

เคร่ืองป๊ัมน  าแรงดันอัตโนมัติ - - ๑๒,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

๔ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้บริการประชาชน
ผู้มาใช้บริการใน
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

พัดลมอุตสาหกรรม  จ านวน  ๔  
เคร่ือง   

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

 รวม  ๔  รายการ      ๙,๕๑๐,๐๐๐ ๙,๕๓๗,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐  



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๔๑ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
วัสดุอุปกรณ์ให้มี 
ประสิทธิภาพย่ิงขึ น 
ในการดดับเพลิง 

จัดซื อครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
-หัวฉีดน  ายาเคมี/ถังดับเพลิง 

 -หัวฉีดโฟมดับเพลิงพร้อมชุดสายดูดและ 
   น  ายาโฟมดับเพลิง 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

 รวม     - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

 

  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๔๒ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

๕.๓  แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการส่งเสริมพัฒนา
สติปัญญาเด็กปฐมวัย  
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั ง  ๓  ศูนย์ 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้าย  
ค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง  
ขนาด  ๒,๔๐๐  บีทียู  จ านวน  ๗  
เคร่ือง ๆ ละ  ๒๘,๐๐๐  บาท เป็นเงิน  
๑๙๖,๐๐๐  บาท 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าบอน 
จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง  
ขนาด  ๒,๔๐๐  บีทียู  จ านวน  ๔ 
เคร่ือง ๆ ละ  ๒๘,๐๐๐  บาท เป็นเงิน  
๑๑๒,๐๐๐  บาท 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าไชยวาน 
ค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง  
ขนาด  ๒,๔๐๐  บีทียู  จ านวน  ๔  
เคร่ือง ๆ ละ  ๒๘,๐๐๐  บาท เป็นเงิน  
๑๑๒,๐๐๐  บาท 

- - ๔๒๐,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

๒ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการส่งเสริมพัฒนา
เด็กปฐมวัย  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั ง  ๓  ศูนย์ 

-ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก   
จ านวน  ๓  ตู้ ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ทั ง  ๓  ศูนย์ 

- - ๓๐,๐๐๐ - - กองการศึกษา 

 รวม       ๔๕๐,๐๐๐    



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๔๓ 

 

 
ส่วนท่ี ๔   การติดตามและประเมินผล 

 
 
๑.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๑.๑ ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
 ๑.๒ ก าหนดกรอบ เวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล้อง(Relevance) ความเพีย งพอ
(Adequacy) ความก้าวหน้า(Progress) ประสิทธิภาพ(Efficiency) ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลลัพธ์และ
ผลผลิต(Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ(Process Evaluation) 
เป็นต้น 
 ๑.๓ ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย 
เพราะว่า หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
 การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือหาข้อสรุป
เก่ียวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ
ความส าเร็จและความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน( Lessons 
Learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซ่ึงมีลักษณะเหมือนหรือ
ใกล้เคียงกับโครงการที่ได้ท าการประเมินผลนี้ 
 การก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล 
 การก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 
ช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
ในช่วงการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง  น าเสนอรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นซ่ึงได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์  ซ่ึงจะต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อยกว่าสามสิบวัน 
 ๒.๑ ระเบี ยบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ ๓ ประการ  คือ 
 (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  อันได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ผู้รับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนส่วนท้องถิ่น ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง และผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ใน
ท้องถิ่นนั้นๆ  
 (๒) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 (๓) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ โครงการ ซ่ึงเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  เอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  
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เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ต้ังไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ 
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น 
 ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผน
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้ 
 (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาโดยการส ารวจ
(Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซ่ึงศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
๓. ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบ การสัมภาษณ์ การส ารวจ 
และเอกสาร 
 ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เป็นต้น 
 ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน
ว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (Formal or semi-formal) ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structure Interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) ซ่ึง
คล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
 ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลัง
เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนิน การ
สังเกต (๑)การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิ ตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  (๒)การสังเกตแบบไม่มีส่ วนร่วม (Non-
participant Observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ 
 ๓.๔ การส ารวจ(Surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ และ 
ทิศทางการส ารวจ 
 ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔. ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบท่ี ๑ แบบช่วยการการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:................................................................... 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนท่ี ๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพการการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี ๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : …………………………………………………………….. 
 ๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : ………………………………………………………….…………….. 
 
ส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  ................................................ 
 ๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๔๗ 

 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
 ๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 ๕.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑.................................................................................. 
 ๑. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๔๘ 

 

แบบท่ี ๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม  
ค าชี้แจง: แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ  (๑) ชาย    (๒) หญิง 
๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒) ๒๐-๓๐ ปี   (๓) ๓๑-๔๐ ปี 
  (๔) ๔๑-๕๐ ปี   (๕) ๕๑-๖๐ ปี   (๖) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา   (๒) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  (๓) อนุปริญญา/เทียบเท่า 
  (๔) ปริญญาตรี   (๕) สูงกว่าปริญญาตรี  (๖) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง   (๕) นักเรียน/นักศึกษา  (๖) เกษตรกร 
  (๗) อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................... 
 
ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘. การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๔๙ 

 

 
แบบท่ี ๓ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. เพศ  (๑) ชาย    (๒) หญิง 
๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒) ๒๐-๓๐ ปี   (๓) ๓๑-๔๐ ปี 
  (๔) ๔๑-๕๐ ปี   (๕) ๕๑-๖๐ ปี   (๖) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา   (๒) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  (๓) อนุปริญญา/เทียบเท่า 
  (๔) ปริญญาตรี   (๕) สูงกว่าปริญญาตรี  (๖) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง   (๕) นักเรียน/นักศึกษา  (๖) เกษตรกร 
  (๗) อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................... 
 
ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน......... 
โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๕๐ 

 

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการด าเนินงานภายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือ ไตรมาสที่ ๑ 
 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ………………………………………………………………. 
 ๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
  (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
  (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)  
 
ส่วนท่ี ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

           
           
           
           
           
           
รวม           
 
 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี..................................... 
  

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการท่ี
ส าเร็จ 

จ านวนโครงการท่ี
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการท่ียัง

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการท่ีมีการ

ยกเลิก 

จ านวน
โครงการท่ีการ

เพ่ิมเติม 

จ านวน
โครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
             
             
             
รวม             
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๕๑ 

 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี..................................... 
  

 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

       
       
       
       
       
       
รวม       
 
ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี…………… 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

      
      
      
      
      
      
รวม      
 
ส่วนท่ี ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................... .. 
 
๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 ๔.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ คือ  
 ๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 ๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton ) 
 ๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model : RF) 
 ๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
 ๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System : PPMS) 
 ๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem-Solving 
Method) 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๕๒ 

 

 ๗) แบบการประเมินแบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
 ๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ๙) แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 ๑๐) แบบการประเมินตนเอง (self- Assessment Model) 
 ๑๑) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑-๑๐)หรือ
แบบผสมก็ได้ 
  
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ คือใช้แบบประเมินแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model : RF) 
 
ส่วนท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) 

-โครงการ/งาน/กิจกรรม  ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรซ่ึงผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกตัวชี้วัด
โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและมีการตกลงร่วมกันกับผู้ประเมินต้ังแต่ต้นรอบการประเมินผลโดยไม่
เป็นภาระต่อการประเมินมากเกินไป ดังนั้นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้จึงควรเป็นตัวชี้วัดที่
ส าคัญและไม่ควรมีจ านวนมากนัก 

-น้ าหนัก ต้นรอบการประเมิน  ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกค่าน้ าหนักแต่ละตัวชี้วัดที่ มีการตกลงร่วมกับผู้
ประเมิน โดยตัวชี้วัดแต่ละตัวควรมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ดังนั้นหากพบตัวชี้วัดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า ๑๐ 
% ควรพิจารณาตัวชี้วัดนั้นออกและกระจายน้ าหนักให้กับตัวชี้วัดที่เหลือ ทั้งนี้หากตัวชี้วัดตัวนั้นมีความส าคัญไม่
สามารถตัดออกได้ควรปรับค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดใหม่ซ่ึงหากตัวชี้วัดนั้นมีความส าคัญจริงน้ าหนักก็ไม่ควรน้อยกว่า 
๑๐ 

-เป้าหมาย ต้นรอบการประเมิน ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกค่าน้ าหนักเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่มีการตก
ลงร่วมกับผู้ประเมิน ซ่ึงค่าเป้าหมายต้องสอดคล้องกับผลงานที่คาดหวังในช่วงระยะเวลารอบการประเมินและค่า
เป้าหมายของผู้ประเมินหรือหน่วยงานประกอบด้วยเป้าหมาย ๓ มิติ ดังนี้ 
 ๑) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป็นจ านวนวัดได้ 
 ๒) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยของผลงาน 
 ๓) เชิงประโยชน์ หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงเวลาที่ก าหนดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  

-ผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้กรอกค่าคะแนน  โดยเปรียบเทียบผลส าเร็จของ
งานกับเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันไว้ในแต่ละมิติ  ต้ังแต่ต้นรอบโดยผลส าเร็จของงานที่ท าได้ สามารถเปรียบเทียบ
คะแนนได้ดังนี้ 
  

ผลส าเร็จของงานเทียบกับเป้าหมาย  
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

(ร้อยละ) 

คะแนน ผลส าเร็จของงานเทียบกับเป้าหมาย 
เชิงประโยชน์ 

(ร้อยละ) 

คะแนน 

ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย ๐.๕ ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย ๐.๕ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย ๑ ต้ังแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมาย ๑ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ๑.๕ ต้ังแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ๑.๕ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย ๒ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมาย ๒ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๒.๕ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย ๒.๕ 
เกินกว่าเป้าหมายก าหนด ๓ ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมาย ๓ 
  ต้ังแต่ร้อยละ ๙๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๓.๕ 
  เกินกว่าเป้าหมายก าหนด ๔ 
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๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนท้องถ่ินในอนาคต 
 ๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ด้านเศรษฐกิจ 

๑) จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและ 
รายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 
  ๒) ประสานหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น เกษตรอ าเภอ เพ่ือจัดโครงการให้ความรู้
ทางด้านการเกษตร ใส่ปุ๋ย ท าปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนทางการเกษตร ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น
จากการท าการเกษตร 
  ๓) สนับสนุนงบประมาณแก่หมู่บ้าน ในการสร้างที่เก็บผลผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีสถานที่เก็บ
ผลผลิตทางการเกษตรได้ 
  ด้านปัญหาสังคม 
  ๔)  จัดโครงการให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด และพาทัศนศึกษาตามสถานที่ท่ีอยู่ของผู้ป่วยจากยา
เสพติด เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนเห็นถึงโทษของยาเสพติด 
  ด้านสาธารณสุข 
  ๕) จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พบประชาชน เพ่ือออกให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่ส่งโรงพยาบาล และเป็นการออกตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ป้องกันและควบคุม
โรคระบาด 
  ๖) ประสานจังหวัด เพ่ือขอจ านวนบุคลากรทางการแพทย์เพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอต่อการบริการ
ประชาชนในต าบล 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๗) พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในหมู่บ้านให้ดีขึ้น เช่น การปรับถนนที่เป็นหลุม ขรุขระ เพ่ือ
เป็นการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุภายในต าบล 
  ๘) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอต่อจ านวนประชากรในต าบล  
เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงและเป็นการป้องกันปัญหาภัยสังคม 
  ๙) ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และขยายน้ าประปาให้เพียงพอ
ต่อประชากรในต าบลเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีน้ าประปาที่สะอาดใช้ 
  ๑๐) จัดหาแหล่งน้ าในหมู่บ้านและสร้างแหล่งน้ า เช่น น้ าบาดาล ห้วย ฝาย เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในฤดูแล้ง และใช้ในการเกษตร 
  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๑๑) สนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี และเพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี งามให้คงอยู่ 
  ๑๒) สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ 
๕ หมู่ และไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๑๓) จัดหาแหล่งน้ าขยะประจ าต าบลและก าจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกสุขอนามัย เพ่ือเป็นการควบคุม
และป้องกันโรคระบาดภายในต าบล 
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 ๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากผลการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะ 

๑) การจัดต้ังสถาบันการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าตลอดเวลา เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้น  
ภารกิจ ๔ ด้าน คือ 
  ๑.๑) หลักสูตรฝึกอบรมเนื้อหาวิชาการ ทักษะต่างๆ เช่น การเขียน โครงการ แผนงาน 
งบประมาณ เก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 
  ๑.๒) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การส ารวจสถานการณ์และปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญการเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์กลางของข้อมูลระดับท้องถิ่น 
  ๑.๓) เครือข่ายภาคประชาสังคม การประสานงานระหว่าง หน่วยงานภาคราชการ 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และอ่ืนๆ เครือข่ายนี้นี้จะช่วยท าให้การแก้ไขปัญหาเรื่องความ
แตกต่างข้อขัดแย้งในการท างานข้ามกระทรวง ทบวง กรม ลดน้อยลงแต่ให้ความร่วมมือมากขึ้น 
  ๑.๔) การเป็นสถาบันวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบ 
IT เพ่ือการบริหารจัดการ มีอุทยานการเรียนรู้เพ่ือการบริการประชาชนทุกวัน สร้างแผนที่ชุมชนบอกรายละเอียด
ของส่วนท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคได้ 
 ๒) การมีโครงการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบเพ่ือ
เติมวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่นให้รอบรู้อย่างแท้จริง 
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  
  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับต้ังแต่
วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ๑. การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
    ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) 
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภาพรวม (๕) 
    ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๕๖ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 
๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ังฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร ช่วงอายุ จ านวนประชากร ฯลฯ 
๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น  การคมนาคมส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 
๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 
๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
๘) การจัดเก็บและส ารวจข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 
๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ ประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๐ 
(๓) 
 
 
 

(๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 
 

(๒) 
 
 
 

(๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 
 

(๓) 
 

 

๒. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 
๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชยากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

๑๕ 
(๒) 
 
 
 
 

(๑) 
 

(๒) 

 

 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๕๗ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

๒. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 
๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ัง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 
๙) ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลท่ี
ได้รับ /ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

 (๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 
 
 
 

(๒) 
 
 

(๑) 
 
 
 
 

(๑) 
 

 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาย หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

(๕)  



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๕๘ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน 
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
หมายเหตุ    
๑) คณะกรรมการและติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯที่เก่ียวข้อง 
๒) คณะกรรมการและติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็น
กรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๕๙ 

 

๒. การประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
    ๕.๑๐ การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
    ๕.๑๑ การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 
 
คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๖๐ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 
 
 
 
 

 

 

๒.การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ สิ่งของ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Quatitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)
(Local Sufficiency Economy Plan: LSEP) 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตา ม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

 



  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ๑๖๑ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องการก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเริ่มต้นที่ช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ โดย(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา  
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิบัติ
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย พัฒนา แล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่ เป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)   
(๔) ความยุติธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness)  ใช้
บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินการอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวม ๑๐๐  
 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. ๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. ๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับ โครงการท่ีเกนิศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏบัิต ิ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  ๔ 
 การตดิตามและประเมินผล

สรุปผล 
 


