


ค ำน ำ 
ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วน
รว่มของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล และแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ จะได้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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 ส่วนท่ี 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 (1) ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 ต ำบลบึงกระจับ มีประวัติควำมเป็นมำพอสังเขปดังนี้ จำกเดิมเป็นที่รำบลุ่มน้ ำไหลหลำกท่วมถึงในฤดูฝน 
มีแม่น้ ำป่ำสักเป็นแนวกั้นระหว่ำงต ำบลสำมแยกและต ำบลบึงกระจับ ด้ำนทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินสูงมี
ป่ำไม้เหมำะที่จะปลูกข้ำวโพดและพืชไร่ เมื่อประมำณ พ.ศ.2489 ผู้ใหญ่บ้ำนในต ำบลท่ำโรงท่ำหนึ่งได้จดทะเบียน
ขึ้นเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ต่อมำเมื่อปี 2501 มีรำษฎรจำกภำคอีสำน 3 ครอบครัว คือพ่อหนู ยูรไธสง  พ่อพุฒ  หยุยไธ
สง  และพ่อเบ้ำ  จันทะจร  อพยพมำอยู่ที่เนินหนองสะแก ห่ำงจำกบึงกระจับประมำณร้อยไร่ ลึกไม่น้อยกว่ำ 3 
เมตร  

 บึงกระจับมีต ำนำนเล่ำว่ำ บึงแหล่งนี้มีน้ ำมำกในฤดูฝนและน้ ำขอดแห้งในฤดูแล้ง จะมีฝูงสัตว์ป่ำลงมำกิน
น้ ำกันมำกชำวบ้ำนเห็นฝูงกำมำจับตำมต้นไม้ เมื่อมองเห็นจึงเรียกว่ำ “บึงกำจับ” และต่อมำจึงเพ้ียนมำเป็นบึง
กระจับ หรือบ้ำน “บึงกระจับ” นั้นเอง 

 อีกสันนิษฐำนหนึ่งว่ำ “กระจับ” ซึ่งเป็นพืชน้ ำชนิดหนึ่งว่ำกระจับซึ่งเป็นพืชน้ ำที่มีลักษณะเหมือนเขำควำย 
แต่ไม่น่ำจะใช่พืชน้ ำชนิดนี้ เพรำะไม่เคยมีพืชชนิดนี้มำก่อน จึงสันนิษฐำนที่มำของกำจับมำกกว่ ำ เพรำะเมื่อได้มี
กำรขุดลอกบึงกระจับจะพบซำกโครงกระดูกสัตว์ป่ำจ ำนวนมำก เช่น กระดูกช้ำง ,เก้ง,กวำง,หมูป่ำ,จระเข้,ควำยป่ำ
,วัวป่ำมำกมำย ซำกสัตว์ต่ำงๆที่พบเหล่ำนี้อำจมีอำยุนับพันๆ ปี มำก่อน 

 

1.1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตต าบลบึงกระจับ ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

1 บ้ำนเกำะบรเพ็ด 

2 บ้ำนเกำะบรเพ็ด 

3 บ้ำนโคกปรือ 

4 บ้ำนบึงกระจับ 

5 บ้ำนบึงกระจับ 

6 บ้ำนวังทอง 

7 บ้ำนระนำมสวนหมำก 

8 บ้ำนเตำถ่ำน 

9 บ้ำนโคกสำมัคคี 

10 บ้ำนเกำะบรเพ็ด 
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แผนที่ตั้งของหมู่บ้านต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบและที่รำบสูง มีภูเขำบำงส่วน มีแม่น้ ำป่ำสักไหลผ่ำนทำงทิศ
ตะวันตก ในฤดูฝนมักเกิดน้ ำท่วมฉับพลันในพื้นท่ีไร่นำและหมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 บ้ำนเกำะบรเพ็ด , หมู่ 3 บ้ำนโคก
ปรือ , หมู่ 4 บ้ำนบึงกระจับ , หมู่ 5 บ้ำนบึงกระจับ , หมู่ 6  บ้ำนวังทอง , หมู่ 7 บ้ำนระนำมสวนหมำก  และหมู่ 
9 บ้ำนโคกสำมัคคี  และบำงพ้ืนที่เป็นที่รำบสูง เป็นภูเขำบำงส่วน  ในฤดูแล้งมีควำมแห้งแล้ง เนื่องจำกแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ  กักเก็บน้ ำไม่อยู่ เนื่องจำกแหล่งน้ ำยังขำดฝำยกักเก็บน้ ำหรือฝำยชะลอน้ ำหลำยจุด 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  มี 3 ฤดู  
- ฤดูร้อน เดือน มีนำคม – มิถุนำยน 
- ฤดูฝน เดือน กรกฎำคม – ตุลำคม 
- ฤดูหนำว เดือน พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์ 

 
1.4 ลักษณะของดิน 

ดินมีลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินปนทรำย ดินยังมีควำมอุดมสมบูรณ์ เหมำะแก่กำรท ำเกษตร 
  

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น  

  ฝำย        23   แห่ง 
 สระน้ ำ   15  แห่ง 

  - หมู่ที่ 1 สระวัว 1, สระวัว 2 (โคกข้ำวสำร 1,2),สระหนองหว้ำ 
  - หมู่ที่ 3 สระลองจอบ (ในวัด),สระหลังโรงเรียน,สระหนองปรือ หมู่ที่ 3 
  - หมู่ที่ 5 สระที่ท ำเล,สระวัด 
  - หมู่ที่ 7 สระน้ ำสำธำรณประโยชน์ (บริเวณบ้ำนผู้ใหญ่สมพงษ์) 
  - หมู่ที่ 8 สระวัด,สระดอยสวรรค์,สระลูกใต้,สระ SML,สระลูกกลำง 
  - หมู่ที่ 9 สระตำฬู  

        มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ   ล ำคลองธรรมชำติ   14  แห่ง   
  - หมู่ที่ 1 คลองกุดอีบ้อง,คลองแหว่ 
  - หมู่ที่ 2 คลองห้วยไผ่,คลองกุดอีบ้อง 
  - หมู่ที่ 3 คลองห้วยไผ่,คลองไดตะโก 
  - หมู่ที่ 4 คลองลุมพุก,ไดตะโก (ตอนบน) 
  - หมู่ที่ 5 คลองตำเฮง 
  - หมู่ที่ 6 คลองแค,คลองบัวงำม,คลองปึกหวำย,คลองไผ่งำม,คลองลำดกระโจม 
  - หมู่ที่ 7 คลองไดตะโก 
  - หมู่ที่ 8 คลองหิน 
  - หมู่ที่ 9 คลองหนำมด ำ,คลองไผ่ขวำง,คลองห้วยไผ่ 
  - หมู่ที่ 10 คลองลุมพุก,คลองปึกหวำย 

 สระน้ ำที่เกิดข้ึนเองจำกธรรมชำติ  3   แห่ง 
  - หมู่ที่ 1 สระหนองหว้ำ,สระหนองเพชร 
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  - หมู่ที่ 3 สระหนองปรือ 
 บึงที่เกิดขึ้นเองจำกธรรมชำติ 1 แห่ง 

  - หมู่ที่ 5 บึงกระจับ 
 แม่น้ ำท่ีส ำคัญ 

  - แม่น้ ำป่ำสักไหลผ่ำน หมู่ที่ 6,7,9 
 

1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตต ำบลบึงกระจับ เป็นป่ำที่มีลูกไม้ขนำดกลำงขึ้นอยู่ทั่วไป เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้สัก 
กระทุ่มนำ ต้นคูณ มะขำม ต้นหว้ำ ต้นจำน แคนำ ขี้เหล็ก  มีสัตว์ป่ำมีขนำดเล็กอำศัยอยู่ เช่น งู นก กระรอก ฯลฯ 
สภำพพ้ืนที่ป่ำ มีสภำพเหมำะสมที่จะจัดท ำป่ำอำหำรชุมชน 

 
(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ได้รับกำรยกฐำนะจำกสภำต ำบลเป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เมื่อปี   พ.ศ. 2539   พ้ืนที่ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของอ ำเภอวิเชียรบุรีอยู่ห่ำง
จำกอ ำเภอวิเชียรบุรี ประมำณ 11 กิโลเมตร ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ 100 กิโลเมตร โดยมีอำณำ
เขตติดต่อต ำบลต่ำง ๆ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลกันจุ   อ ำเภอบึงสำมพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับต ำบลท่ำโรง   อ ำเภอวิเชียรบุรี    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลโคกปรง   อ ำเภอวิเชียรบุรี    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลสำมแยก  อ ำเภอวิเชียรบุรี    จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

2.1.1 เนื้อที่   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ มีพ้ืนที่ประมำณ 74.61 ตำรำงกิโลเมตร    หรือ 
46,631.25 ไร่ 

2.1.2 จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด   10   หมู่บ้ำน ตั้งแต่หมู่ท่ี 1–10 อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึง
กระจับ แบ่งเขตกำรปกครอง คือ     

หมู่ที่ 1 บ้ำนเกำะบรเพ็ด  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำงสุภำภรณ์  กันทำง  
หมู่ที่ 2 บ้ำนเกำะบรเพ็ด  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยสมจิตร  จันธรรมมำ  
หมู่ที่ 3 บ้ำนโคกปรือ  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยเนตร  ไผ่ขุนทด  
หมู่ที่ 4 บ้ำนบึงกระจับ  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยข ำ   ถุนนอก 
หมู่ที่ 5 บ้ำนบึงกระจับ  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยสมหมำย   ทองสนธิ์  
หมู่ที่ 6 บ้ำนวังทอง  ก ำนันต ำบลบึงกระจับ ชื่อ นำยสิงห์  ศรสุรินทร์  
หมู่ที่ 7 บ้ำนระนำมสวนหมำก ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยสมพงษ์  โรจนทนงค์ 
หมู่ที่ 8 บ้ำนเตำถ่ำน  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยจรรยงค์  อินทรีย์ 
หมู่ที่ 9 บ้ำนโคกสำมัคคี  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยเสำร์ กลึงกลำงดอน 
หมู่ที่ 10 บ้ำนเกำะบรเพ็ด ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยประพันธ์   รัตน์โพธิ์ชัย 
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2.1.3 ด้านการเมือง การบริหาร 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
1. นำยสมัย   ศรสุรินทร์  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
2. นำยแก้ว   กิรัมย์       รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
3. นำยสังวำลย์  โยธำแสน   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
4. นำยเจริญ   สนิทโกสัย  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
1. นำยสุพรรณ์  ขำวฉอ้อน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
2. นำยอำทิตย์  โกยทำ   รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
3. นำยบุญถม   แสนท้ำว           สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 1 
4. นำยบุญเกิด   ค ำวันสำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 1 
5. นำงละมูล  คงเจริญ       สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 2 
6. นำยส ำรวม   หวนขุนทด  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 2 
7. นำยพบ   แง้นกลำงดอน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 3 
8. นำยวน   สีเที่ยง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 3 (ลำออก) 
9. นำยประดิษฐ์   เค็งนอก   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 4 
10. นำยสุพรรณ   บุบผำสุข  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 5 
11. นำยประเสริฐ   จันค ำ   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 5 
12. นำยเสถียร   ท้ำวพำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 6 
13. นำยดำวรุ่ง  อินพักทัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 7 
14. นำยจรูญ   วำที  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 7 
15. นำยอุไร  ตุ้มทอง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 8 
16. นำยประจวบ   ชัยสุริยงค์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 8 
17. นำยอุทัย   กันกลำงดอน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 9 
18. นำยทองสุข   ทองชุ่ม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 9 
19. นำยสมหมำย  นำชัยเวท สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 10 
20. นำงพัฒชลำ   ค ำสอนทำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 10 
21. นำยภควรรษ ธรรมพงศกร เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ  
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พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป จ้างเหมาทั่วไป 
พนักงำนส่วนต ำบล 11 คน ,  ลูกจ้ำงประจ ำ 1 คน , และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 15 คน ,พนักงำนจ้ำง

ทั่วไป 6 คน , จ้ำงเหมำทั่วไป 14 คน  รวมทั้งสิ้น 48 คน แยกเป็น 
ส านักงานปลัด 

 ข้าราชการ จ ำนวน  3  คน -  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ป.โท)  1  คน           
    -  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ป.โท) 1  คน 
  -  หัวหน้ำส ำนักปลัด (ป.โท) 1  คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 คน -  ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ป.ตรี) 1  คน 
 -  ผู้ช่วยนักวิชำกำรประชำสัมพันธ์ (ป.โท) 1  คน 
 -  ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล (ป.ตรี) 1  คน 
 -  ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป (ป.ตรี) 1  คน  
พนักงานจ้างท่ัวไป จ ำนวน 4 คน - พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ป้องกันฯ) (ม.6) 2  คน 
  - พนักงำนจ้ำงทั่วไป (สสส.) (ป.ตรี) 1  คน 
  - นักกำรภำรโรง (ม.6) 1  คน 
 กองคลัง 
 ข้าราชการ จ ำนวน 3 คน         -  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (ป.ตรี) 1  คน   
  -  นักวิชำกำรพัสดุ (ป.โท) 1  คน  
 -  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ (ป.ตรี) 1  คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 คน -  ผู้ช่วยนักวิชำกำรคลัง (ป.โท) 1  คน 
 -  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (ปวส.) 1  คน 
 -  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ป.ตรี) 1  คน 
 -  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปวส.) 1  คน 
 -  ผู้ช่วยนักวชิำกำรกำรเงินและบัญชี (ป.ตรี) 1  คน 
 กองช่าง 
 ข้าราชการ จ ำนวน 2 คน         -  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (ป.ตรี)                        1  คน  
 -  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน (ปวส.) 1  คน  
ลูกจ้างประจ า จ ำนวน 1 คน -  พนักงำนสูบน้ ำ (ม.6) 1  คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  คน -  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (ป.ตรี) 1  คน 
 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ข้าราชการ จ ำนวน 4 คน         -  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ป.โท)            1  คน  
 -  ครูผู้ดูแลเด็ก (ป.ตรี) 1  คน  
 -  ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ป.ตรี) 2  คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 3  คน -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ป.ตรี) 3  คน 
พนักงานจ้างท่ัวไป จ ำนวน 1 คน - พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ปวส.) 1  คน 
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กองสวัสดิการสังคม 

 ข้าราชการ จ ำนวน 1 คน         -  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ป.โท) 1  คน 
                 (รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 2  คน -  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน (ป.ตรี) 1  คน  
 -  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปวช.) 1  คน 
พนักงานจ้างท่ัวไป จ ำนวน 1 คน - พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ป.ตรี) 1  คน 
 
 กองการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 ข้าราชการ จ ำนวน 1 คน         -  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ป.โท) 1  คน                 
 (รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ) 
พนักงานจ้างท่ัวไป จ ำนวน 1 คน - พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ป.ตรี.) 1  คน 
 
 

(1.4)  ระดับการศึกษาของบุคลากร เฉพาะพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  (ณ 
ปัจจุบัน) 

ระดับประถมศึกษำ        - คน 
มัธยมศึกษำ / อำชีวศึกษำ (ปวช.)    5 คน 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)    4 คน 
ระดับปริญญำตรี            17 คน 
ระดับปริญญำโท      7 คน 

 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
 เดิมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแบ่งหน่วยกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ/

สมำชิกสภำฯ โดยแบ่งออกเป็น 10 หน่วยเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งละ 1 หมู่บ้ำน 
 จ ำนวนผู้มิสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ.2555) 

- จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ  4,640 คน 
- จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 4,640 คน 
จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่ำสุด (พ.ศ.2555) 
- จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 3,554 คน  

จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,640 คน คิดเป็นร้อยละ 76.59 
- จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 3,554  

คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,640 คน คิดเป็นร้อยละ 76.59 
  (ปัจจุบันนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกมำจำกค ำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีกำร
เลือกตั้ง) 
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(3) ประชากร 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร (ทั้งหมด) 

ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

บ้ำนเกำะบรเพ็ด 
บ้ำนเกำะบรเพ็ด 
บ้ำนโคกปรือ 
บ้ำนบึงกระจับ 
บ้ำนบึงกระจับ 
บ้ำนวังทอง 
บ้ำนระนำมสวนหมำก 
บ้ำนเตำถ่ำน 
บ้ำนโคกสำมัคคี 
บ้ำนเกำะบรเพ็ด 

178 
142 
210 
314 
262 
142 
113 
80 

130 
164 

407 
225 
356 
595 
503 
207 
177 
128 
214 
313 

404 
268 
397 
595 
531 
221 
196 
136 
229 
317 

811 
493 
753 

1,190 
1,034  
428 
373 
264 
443 
630 

รวม 1,735 3,125 3,294 6,419 

 
ที่มา : ข้อมูลจำกท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวิเชียรบุรี ณ เดือน มกรำคม 2562 

 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (เฉพำะสัญชำติไทย) 

 
ชาย หญิง หมายเหตุ 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 705      คน 696         คน อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 

จ ำนวนประชำกร 1,993   คน 2,095      คน อำยุ 18-60 ปี 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 417      คน 501         คน อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 

รวม 3,115   คน 3,292      คน ทั้งสิ้น 6,407  คน 
 

 
ที่มา : ข้อมูลจำกท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวิเชียรบุรี ณ เดือน มกรำคม 2562 
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(4) สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา  
-   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 แห่ง  

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  หมู่ที่ 1  บ้ำนเกำะบรเพ็ด  
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  หมู่ที่ 4   บ้ำนบึงกระจับ  

       -   โรงเรียนประถมศึกษำ และขยำยโอกำสระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)  จ ำนวน 2 แห่ง  
 1.  โรงเรียนบ้ำนโคกปรือ (สถำนที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้ำนโคกปรือ) 
 2.  โรงเรียนบ้ำนบึงกระจับ (สถำนที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้ำนบึงกระจับ) 

       -   ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน จ ำนวน   1   แห่ง  
       -   ที่อ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน   3   แห่ง    (หมู่ 4) 
 

ส่วนราชการ 

พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

ครู
ผู้ช่วย 

ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ภารกจิ ทั่วไป 

1.ส านักงานปลัด - - - - - 4 4 
2.กองคลัง - - - - - 5 - 
3.กองช่าง - - - - 1 1 - 
4.กองการศึกษาฯ - 3 - - - 3 1 
5.กองสวัสดิการฯ - - - - - 2 1 
6.กองสาธารณสขุฯ - - - - - - 1 

 
4.2 สาธารณสุข 
       - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงกระจับ  จ ำนวน 1 แห่ง (สถำนที่ตั้ง หมู่ที่ 4) 
       - สถำนพยำบำลเอกชน   2   แห่ง    
       - ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบันขนำดเล็ก  2  แห่ง  
      - อัตรำกำรมีและใช้ส้วม   ร้อยละ   100 

4.3 อาชญากรรม 
- ตู้ต ำรวจสำยตรวจชุมชนต ำบลบึงกระจับ   1   แห่ง   (สถำนที่ตั้ง หมู่ที่ 4) 
ต ำบลบึงกระจับไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชำชน เช่น 

ร้ำนค้ำ เห็นควรมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดส ำคัญของหมู่บ้ำน ติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบทำงร่วมทำงแยก ลูกศร
บอกทำง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำร  ในช่วงเทศกำลที่มีวันหยุดหลำยวันเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชน  แต่ปัญหำที่พบเป็นประจ ำคือกำรทะเลำะวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนที่จัดงำนดนตรี 
เป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบเป็นบำงครั้ง  กำรแก้ไขปัญหำ คือกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลำนของตน  
ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงผลกระทบ  ผลเสียหำย  และโทษที่ได้รับจำกกำรเกิด เหตุทะเลำะวิวำท  กำรขอควำม
ร่วมมือไปยังผู้น ำ กำรขอก ำลังจำก ต ำรวจ  ผู้น ำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดควำมรุ่นแรง 
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 4.4 ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำนของต ำบล  จำกกำรที่ทำงตู้ต ำรวจสำยตรวจต ำบลบึงกระจับ ได้แจ้ง

ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ ทรำบนั้นพบว่ำในเขตต ำบลมีผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน
ถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนต่ำงๆ ที่
ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น  กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำนอกเหนือจำก
อ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับก็ได้ให้ควำม
ร่วมมือมำโดยตลอด 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรสังคมสงเครำะห์ ดังนี้ 
  1. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
  2. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  3. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
  4. ตั้งโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกรรมของผู้สูงอำยุ 
  5. ตั้งโครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน ยำกไร้ รำยได้น้อย และผู้ด้วยโอกำสไร้ที่พ่ึง 
  6. ตั้งโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนผู้ยำกไร้ 
  
(5) ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1  การขมนาคมขนส่ง 
  5.1.1 มีถนนลำดยำงติดต่อระหว่ำงต ำบลบึงกระจับ และต ำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 5.1.2 มีถนนดินและถนนลูกรังตดิต่อระหว่ำงต ำบล หมู่ที่ 5 บ้ำนบึงกระจับ – บ้ำนรำษฎร์เจริญ 
ต ำบลกันจุ และถนนหมู่ที่ 8 บ้ำนเตำถ่ำน – บ้ำนโคกกรวด ต ำบลกันจุ อ ำเภอบึงสำมพัน ในช่วงฤดูฝนมีถนนช ำรุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจำกน้ ำท่วมถนนช ำรุด ท ำให้กำรคมนำคม ระหว่ำงหมู่บ้ำนไม่สะดวกเท่ำที่ควร กำรสัญจรไป
มำล่ำช้ำ 

 
 5.2 การไฟฟ้า 

 - กำรไฟฟ้ำอยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอวิเชียรบุรี โดยจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ทั่วทุกพ้ืนที่หมู่บ้ำนในเขตต ำบลบึงกระจับ หมู่ที่ 1-7,9-10 ยกเว้นหมู่ที่ 8 อยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำ
อ ำเภอบึงสำมพัน ส่วนไฟฟ้ำนั้นยังไม่ท่ัวถึงทุกพ้ืนที่  ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้  มีจ ำนวนร้อยละ ๒ 

 5.3 การประปา 
  บ่อบำดำล 12   แห่ง   

    (สำมำรถใช้กำรได้ 10 บ่อ หมู่ที่ 1,3,5,7,9,10) 
    (ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 2 บ่อ หมู่ที่ 1,2) 
  ประปำหมู่บ้ำนขนำดเล็ก  4   แห่ง 

  - หมู่ที่ 1 (บริเวณสะหนองเพชร,สระหนองหว้ำ) 
  - หมู่ที่ 3 (สระหนองปรือ) 
  - หมู่ที่ 4-5 (ประปำบึงกระจับ) 
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  - หมู่ที่ 6 (ภำยในหมู่บ้ำน) 
  - หมู่ที่ 8 (สระวัดบ้ำนเต่ำถ่ำน)   
  ประปำหมู่บ้ำน (แบบบำดำล)  6   แห่ง 
  - หมู่ที่ 1 (บริเวณวัดบ้ำนเกำะบรเพ็ด) 
  - หมู่ที่ 2,10 (บริเวณกลำงบ้ำน) ใช้ร่วมกัน 
  - หมู่ที่ 3 (ศำลำกลำงบ้ำน) 
  - หมู่ที่ 5 (บริเวณประปำหมู่บ้ำน) 
  - หมู่ที่ 7 (ภำยในหมู่บ้ำน จ ำนวน 2 บ่อ) 

   - หมู่ที่ 9 (ศำลำ SML ) 
 
 5.4 โทรศัพท์ 
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยประชำชนที่มีโทรศัพทเ์คลื่อนที่ใช้คิดเป็นร้อยละ 100 
  - หอกระจำยข่ำวในพ้ืนที่ยังมีปัญหำไม่ได้ยินอย่ำงทั่วถึง จึงจ ำเป็นต้องท ำกำรขยำยเขตให้ทั่วถึง
ต่อไป 
 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  มีไปรษณีย์ในตัวอ ำเภอวิเชียรบุรี  จ ำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริกำร เวลำ  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  
ในวันจันทร์ – เสำร์ (วันเสำรค์รึ่งวัน)   หยุดวันอำทิตย์  
  - มีบุรุษไปรษณีย์ท ำหน้ำที่ส่งไปรษณีย์เข้ำหมู่บ้ำนประจ ำต ำบล   
 
6) ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

ล าดับ ชนิดของพืช ครัวเรือนที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 

1 อ้อยโรงงำน 61 1,338.40 

2 มันส ำปะหลัง 202 3,722.65 

3 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 47 813.40 

4 ข้ำว 788 2,064.55 

5 ไม้ผล 2 20 

รวม 1,100 7,939 

ที่มาของข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร 
  
 6.2 การประมง 

 - มีผู้ถือบัตรขึ้นทะเบียนแสดงตนท ำกำรประมงในพ้ืนที่จ ำนวน (อยู่ระหว่ำงรวบรวมข้อมูล) 
  

6.3 การปศุสัตว์ 
  - เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น กำรเลี้ยง
โค สุกร ไก่ไข่ ไก่พ้ืนบ้ำน เป็ด ปลำ ฯลฯ 
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 6.4 การบริการ 

- ธนำคำร       -       แห่ง 
- โรงแรม      -       แห่ง 
- บ้ำนพัก/รีสอร์ท  2      แห่ง 
- ตลำดนัด   3      แห่ง 
- สถำนีบริกำรน้ ำมันขนำดเล็ก      19    แห่ง 

หมู่ที่ 2 จ ำนวน 1 แห่ง 
หมู่ที่ 3 จ ำนวน 3 แห่ง 
หมู่ที่ 4 จ ำนวน 2 แห่ง 
หมู่ที่ 5 จ ำนวน 5 แห่ง 
หมู่ที่ 6 จ ำนวน 3 แห่ง 
หมู่ที่ 7 จ ำนวน 2 แห่ง 
หมู่ที่ 8 จ ำนวน 1 แห่ง 
หมู่ที่ 9 จ ำนวน 2 แห่ง 
หมู่ที่ 10 จ ำนวน 2 แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตต ำบลบึงกระจับได้ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภำยในต ำบล เช่นกำรจัดงำน
ประเพณีต่ำงๆ กำรจัดงำนแข่งเรือประเพณีออกพรรษำ ลอยกระทง  เที่ยวไหว้พระธำตุเจดีย์ศรีบึงกระจับ กรำบ
ไหว้หลวงพ่อเสือ กำรจัดสวนสำธำรณะส ำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษำ รัชกำลที่ 9 
และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกำลที่ 10 (บริเวณบึงกระจับ หมู่ที่ 5) 
 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  - อุสำหกรรมหล่อซีเมนต์ (ขนำดเล็ก) ร้ำนสุขอิสำนวัสดุก่อสร้ำง บ้ำนเกำะบรเพ็ด หมู่ที ่10 
 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอำชีพ   32   กลุ่ม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมู่ที่ 1 ทอเสื่อพ้ืนบ้ำน 
หมู่ที่ 2 ชรบ.ร่วมใจ,กลุ่มน้ ำดื่มชุมชนบ้ำนเกำะบรเพ็ด 
หมู่ที่ 3 กลุ่มพับเหรียญ,ปูนแดงพิชิตยุงลำย 
หมู่ที่ 4 กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน,สุกรซ่อนควำมรู้,กำรพัฒนำอำชีพด้ำนหัตถกรรม,บำยศรีสู่ขวัญ

,คลินิกสุขภำพเกษตรกร,แม่อำสำกับถุงร้อนมหัศจรรย์ 
หมู่ที่ 5 กลุ่มกีฬำพ่อบ้ำนต ำบลบึงกระจับ,กลุ่มฌำปนกิจสงเครำะห์หมู่บ้ำน,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

กำรผลิต,เครือข่ำยผู้สูงอำยุต ำบลบึงกระจับ,ทอผ้ำไหม 
หมู่ที่ 6 หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ,บ้ำนเกษตรผสมผสำน,กำรเพรำะพันธ์ปลำน้ ำจืด,สวน

เกษตรด้ำนสุขภำพด้ำนสมุนไพร 
หมู่ที่ 7 กำรเลี้ยงจิ้งหรีด,ไก่พันธ์ไข่พอเพียง 
หมู่ที่ 8 กองทุนโรงสีข้ำวชุมชน,หนังหุ้มเบำะ,สวนอิทผลัม 
หมู่ที่ 9 กลุ่มอวบอ๋ัน 
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หมู่ที่ 10 กลุ่มพัฒนำอำชีพบ้ำนเกำะบรเพ็ด(ทอผ้ำกี่กระตุก),กลุ่มสวดท ำนองสรภัญญะ,กลุ่มแอ
โรบิก 

โรงเรียนบ้านบึงกระจับ กำรผลิตแก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์โรงเรียนบ้ำนบึงกระจับ 
โรงเรียนบ้านโคกปรือ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้ำนโคกปรือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสร้ำงสุข 
 

 
 6.8 แรงงาน 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ประชำกรที่มีอำยุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก ำลังแรงงำน ค่ำแรง
ในพ้ืนที่ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด  โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร  ประชำกรอำยุระหว่ำง  ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไป
รับจ้ำงท ำงำนนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอก
พ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม  บริษัท  ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำง
แรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย  ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
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7) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
กำรตั้งถ่ินฐำนของรำษฎรอยู่แบบรวมกลุ่ม  
กำรตั้งบ้ำนเรือนของรำษฎรแบบรวมกลุ่มบริเวณท่ีวัด โรงเรียน แหล่งสำธำรณูปโภค 
ดินมีลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินปนทรำย ดินยังมีควำมอุดมสมบูรณ์ เหมำะแก่กำรท ำเกษตร 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........69.....ครัวเรือน 
……1,108.75……ไร ่

.........600.....กก./ไร ่ ..........2,750...บำท/ไร ่ ..........3,900..บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน.............................. .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย .....14........ครัวเรือน 
…210.25…ไร ่

.....12,000......กก./ไร ่ .......7,200..........บำท/ไร ่ ...8,400.........บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ......17.......ครัวเรือน 
……223.48…ไร ่

.....5,000........กก./ไร ่ ...4,339..............บำท/ไร ่ ....2,500.......บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .......74......ครัวเรือน 
……1,190…………ไร ่

.....4,000.......กก./ไร ่ ......2,950.............บำท/ไร ่ ....680.........บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
 
 

หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบรเพ็ด 
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ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........125...ครัวเรือน 
……2,269.95……ไร ่

..600............กก./ไร ่ .........2,850........บำท/ไร ่ ..........4,200..บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน.............................. .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย .....7........ครัวเรือน 
…111.50…ไร ่

...12,000.........กก./ไร ่ ........7,4000........บำท/ไร ่ ..8,400........บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ......1.......ครัวเรือน 
……4.50…ไร ่

........5,000.....กก./ไร ่ .......4,339.........บำท/ไร ่ .........2,500...บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .......28......ครัวเรือน 
……376.76………ไร ่

........4,000....กก./ไร ่ .......2,850.........บำท/ไร ่ ...640..........บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
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หมู่ที่ 3 บ้านโคกสามัคคี 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........89...ครัวเรือน 
……1,275.5……ไร ่

...600...........กก./ไร ่ .......2,850.........บำท/ไร ่ .......4,200....บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน.............................. .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย .....1........ครัวเรือน 
……2…..…ไร ่

......12,000....กก./ไร ่ ......7,400...........บำท/ไร ่ .....8,400......บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด .............ครัวเรือน 
……………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .......4......ครัวเรือน 
……27.50………ไร ่

..4,000.........กก./ไร ่ ........2,800........บำท/ไร ่ ......640................
บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
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หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระจับ 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........142...ครัวเรือน 
……2,064.55……ไร ่

...600...........กก./ไร ่ .......2,850...........บำท/ไร ่ ....4,200.....บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน.............................. .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย .....16........ครัวเรือน 
……310.53…..…ไร ่

..13,000......กก./ไร ่ ...7,600..............บำท/ไร ่ .....8,840....บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ........3.....ครัวเรือน 
………51.25……ไร ่

....5,000........กก./ไร ่ .....4,339............บำท/ไร ่ .....2,750......บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .......21......ครัวเรือน 
……289.5………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
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หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........126...ครัวเรือน 
……1,898.92……ไร ่

.....700.........กก./ไร ่ .........2,900........บำท/ไร ่ ..4,550.......บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน...มะม่วง.................... ........1......ครัวเรือน 
………8………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย .....20........ครัวเรือน 
……397.90…..…ไร ่

...13,000.......กก./ไร ่ ......7,600......บำท/ไร ่ ...8,840....บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ........6....ครัวเรือน 
………124……ไร ่

....5,500......กก./ไร ่ .......4,339..........บำท/ไร ่ ....3,025.....บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .......48......ครัวเรือน 
……826.17………ไร ่

....4,000.........กก./ไร ่ .....2,850...........บำท/ไร ่ .......680......บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
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หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........88...ครัวเรือน 
……1,580……ไร ่

...800...........กก./ไร ่ .....3,100.........บำท/ไร ่ ...5,280.......บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน........มะม่วง.............. .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย .....2........ครัวเรือน 
……97…..…ไร ่

............กก./ไร ่ ........ 7,600.....บำท/ไร ่ ......... 8,840..บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ........2....ครัวเรือน 
………11.50……ไร ่

....5,500......กก./ไร ่ ...........4,339.....บำท/ไร ่ ....3,025....บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .......3......ครัวเรือน 
……66.50………ไร ่

......4,000......กก./ไร ่ .....2,850...........บำท/ไร ่ .....680......บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
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หมู่ที่ 7 บ้านระนามสวนหมาก 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........91...ครัวเรือน 
……2,299.75……ไร ่

.....800.........กก./ไร ่ .....3,100............บำท/ไร ่ .....5,280.....บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน........มะม่วง.............. .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย .....3........ครัวเรือน 
……127…..…ไร ่

.......13,000....กก./ไร ่ .....7,600..........บำท/ไร ่ ....8,840.....บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ........5....ครัวเรือน 
………55.92……ไร ่

.......6,000.....กก./ไร ่ .......4,339.........บำท/ไร ่ .......3,300.....บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .......3......ครัวเรือน 
……66.50………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
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หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........21...ครัวเรือน 
……266.01……ไร ่

.......600.......กก./ไร ่ ....2,950..........บำท/ไร ่ ....3,960.....บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน........มะม่วง.............. .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย .....3........ครัวเรือน 
……61.25…..…ไร ่

.12,000.........กก./ไร ่ ..8,300.............บำท/ไร ่ ...8,400......บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ........13....ครัวเรือน 
………342.75……ไร ่

....5,500........กก./ไร ่ .....4,339..........บำท/ไร ่ ....3,025.....บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .......42......ครัวเรือน 
……922.21………ไร ่

.....5,000......กก./ไร ่ ....2,850..........บำท/ไร ่ ......850.......บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
 
 

 

 

 

 

 

 



22 
 

หมู่ที่ 9 บ้านโคกสามัคคี 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........112...ครัวเรือน 
……3,142.96……ไร ่

.....800.........กก./ไร ่ ...2,950.............บำท/ไร ่ ...5,280.......บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน........มะม่วง.............. .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย .....1........ครัวเรือน 
……6…..…ไร ่

....12,000.......กก./ไร ่ ........8,300..........บำท/ไร ่ ......8,400...บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
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หมู่ที่ 10 บ้านเกาะบระพ็ด 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท ำนำ 
 

 ในเขตชลประทำน 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

  นอกเขตชลประทำน ........59...ครัวเรือน 
……953.34……ไร ่

.....600......กก./ไร ่ .....2,950...........บำท/ไร ่ ...3,960....บำท/ไร ่

ท ำสวน สวน........มะม่วง.............. .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

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

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

ท ำไร ่   ไร่อ้อย ....2........ครัวเรือน 
……614.96…..…ไร ่

.......12,000....กก./ไร ่ ......8,300.........บำท/ไร ่ ....8,400.....บำท/ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด .................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่ ........................บำท/ไร ่ ......................บำท/ไร ่

   ไร่มันส ำปะหลัง .........3......ครัวเรือน 
………24………ไร ่

........5,000...กก./ไร ่ ......2,850..........บำท/ไร ่ ........850........บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
.................ครัวเรือน 
………………ไร ่
 
 

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

........................บำท/ไร ่
 
........................บำท/ไร ่

......................บำท/ไร ่
 
......................บำท/ไร ่

 
 
 
 

  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
 

.................ครัวเรือน 
………………ไร ่

...................กก./ไร ่
 
 

........................บำท/ไร ่
 
 

......................บำท/ไร ่
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด    
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ       
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 1     50% 
 4.หนองน้ ำ/บึง       
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ(ระบุ)______ 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย 2     40% 
 4.สระ 3     30% 
 5.คลองชลประทำน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 
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หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบรเพ็ด 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ       
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 1     50% 
 4.หนองน้ ำ/บึง       
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ(ระบุ)______ 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย  2     40% 
 4.สระ       
 5.คลองชลประทำน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 
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หมู่ที่ 3 บ้านโคกสามัคคี 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ       
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 1     40% 
 4.หนองน้ ำ/บึง       
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ(ระบุ)______ 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย 2     40% 
 4.สระ 3     20% 
 5.คลองชลประทำน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 
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หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระจับ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ       
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 2     30% 
 4.หนองน้ ำ/บึง 1     60% 
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ(ระบุ)______ 
6.1)________________ 
6.2)________________ 
6.3)________________ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย 3     20% 
 4.สระ       
 5.คลองชลประทำน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)________________ 
6.2)________________ 
6.3)________________ 
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หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ 

 
 
 
 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ       
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 2     50% 
 4.หนองน้ ำ/บึง 1     50% 
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ
(ระบุ)______ 
6.1)____________
_____ 
6.2)____________
_____ 
6.3)____________
_____ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย 3     50% 
 4.สระ 4     20% 
 5.คลอง
ชลประทำน 

      

 6.อื่นๆ(โปรด
ระบุ) 
6.1)____________
_____ 
6.2)____________
_____ 
6.3)____________
_____ 
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หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ 1     80% 
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 2     60% 
 4.หนองน้ ำ/บึง       
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ(ระบุ)______ 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย 3     80% 
 4.สระ       
 5.คลองชลประทำน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 
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หมู่ที่ 7 บ้านระนามสวนหมาก 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ 1     80% 
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 2     70% 
 4.หนองน้ ำ/บึง       
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ
(ระบุ)______ 
6.1)_____________
____ 
6.2)_____________
____ 
6.3)_____________
____ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย 3     80% 
 4.สระ 4     30% 
 5.คลอง
ชลประทำน 

      

 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)_____________
____ 
6.2)_____________
____ 
6.3)_____________
____ 
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หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ          เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ       
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 3     20% 
 4.หนองน้ ำ/บึง       
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ(ระบุ)______ 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย 2     40% 
 4.สระ 1     40% 
 5.คลองชลประทำน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 
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หมู่ที่ 9 บ้านโคกสามัคคี 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

         เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ       
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 1     50% 
 4.หนองน้ ำ/บึง       
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ(ระบุ)______ 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง 3     30% 
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย 2     50% 
 4.สระ 4     10% 
 5.คลองชลประทำน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 
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หมู่ที่ 10 บ้านเกาะบรเพ็ด 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

         เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าทางการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 1.แม่น้ ำ       
 2.ห้วย/ล ำธำร       
 3.คลอง 1     70% 
 4.หนองน้ ำ/บึง       
 5.น้ ำตก       
 6.อื่นๆ(ระบุ)______ 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3.ฝำย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทำน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)_________________ 
6.2)_________________ 
6.3)_________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      50% 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ      10% 
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 

      

    สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ....................40%..............................ของท้ังหมู่บ้ำน 
 
 
 

หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบรเพ็ด 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      80 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ       
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 

      

    สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ....................20%..............................ของท้ังหมู่บ้ำน 
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หมู่ที่ 3 บ้านโคกปรือ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      80% 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ       
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 

      

    สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ....................20%..............................ของท้ังหมู่บ้ำน 
 
 
 

หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระจับ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      80% 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ       
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 

      

      สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ....................20%..............................ของท้ังหมู่บ้ำน 
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หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ 

    สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
       เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ....................20%..............................ของท้ังหมู่บ้ำน  
 
 
 
 

หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      80% 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ      20% 
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 

      

     สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ..................................................ของทัง้หมู่บ้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      80% 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ       
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 
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หมู่ที่ 7 บ้านระนามสวนหมาก 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      85% 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ      15% 
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 

      

     สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ..................................................ของท้ังหมู่บ้ำน 
 
 

หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ      15% 
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      40% 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ       
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 

      

      สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
         เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ....................45%..............................ของทั้งหมู่บ้ำน 
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หมู่ที่ 9 บ้านโคกสามัคคี 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      80% 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ       
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 

      

     สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ....................20 %..............................ของท้ังหมู่บ้ำน 
 
 
 

หมู่ที่ 10 บ้านเกาะบรเพ็ด 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน(ขององค์กรปกครองท้องถิ่น)      80% 
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ       
4.6 อ่ืนๆ 
6.1)_____________________________________ 
6.2)_____________________________________ 
6.3)_____________________________________ 

      

      สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ....................20%..............................ของทัง้หมู่บ้ำน 
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8) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1  การนับถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา       

 -  วัด / ส้านักสง ์  5  แห่ง ได้แก่ 
1. วัดบ้านเกาบรเพ็ด  หมู่ที่  1 
2. วัดโคกปรือรุ่งเรืองธรรม   หมู่ที่  3 
3. วัดบ้านบึงกระจับ    หมู่ที่  5 
4. วัดบ้านวังทอง    หมู่ที่  6 
5. วัดบ้านเตาถ่าน    หมู่ที่  8 

       -  มัสยิด            -  แห่ง  
       -  ศาลหลวงปู่เสือ    2  แห่ง  
       - โบสถ์             - แห่ง  
 
8.2 ประเพณีและงานประจ้าป 
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ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา และลอยกระทง 

       
 
 
 
 
 
 

จัดในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี 
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 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตต ำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรท ำเครื่อง

จักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน  วิธีกำรเลี้ยงไหมและกำรทอผ้ำไหม ทอผ้ำกี่กระตุก  วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก  และ
วิธีกำรจับปลำธรรมชำติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ ๙๐ % พูดภำษำอีสำน 
 
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    ประชำชนส่วนใหญ่ได้ผลิตของใช้พื้นบ้ำนเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือใช้จ ำหน่ำย ได้แก่ ผ้ำกี่กระตุก 
ผ้ำไหม เสื่อพ้ืนบ้ำน ผ้ำขำวม้ำ ปลำร้ำโหน่ง เป็นต้น 
 
9) ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ ำ ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น้ ำป่ำสัก ซึ่งจะต้องน ำมำ
ผ่ำนกระบวนกำรของระบบประปำ ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย  ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำใช้ให้พอเพียงได้ น้ ำใน
แม่น้ ำเมื่อหมดฤดูฝนระดับน้ ำไหลผ่ำนและลดลงอย่ำงรวดเร็ว จึงไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรท ำกำรเกษตร 

9.2 ป่ำไม ้มีป่ำชุมชนจ ำนวน 5 แห่ง 
9.3 ภูเขำ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีเขำหัวไร่ปลำยนำ บริเวณรอบต ำบลจะเห็นภูเขำล้อมรอบทุกทิศ 
9.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
 9.4.1 ประเภทที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกถูกใช้ในทำงที่ผิด เช่น ที่ดิน น้ ำ ลักษณะภูมิ

ประเทศ ฯลฯ ถ้ำใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหำตำมมำ ได้แก่ กำรปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ ำ ๆ ซำก ๆ ในที่เดิม ย่อม
ท ำให้ดินเสื่อมคุณภำพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้ำต้องกำรให้ดินมีคุณภำพดีต้องใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน 

 9.4.2 ธรรมชำติแวดล้อม มนุษย์ เป็นตัวกำรเปลี่ยนแปลงสังคมเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 
มำกกว่ำสิ่ง อื่น เช่น ชอบจับปลำในฤดูวำงไข่ ใช้เครื่องมือถี่เกินไปท ำให้ปลำเล็ก ๆ ติดมำด้วย ลักลอบตัดไม้ท ำลำย
ป่ำ เพื่อน ำมำสร้ำงที่อยู่อำศัย กำรรุกล้ ำพ้ืนที่ป่ำเพ่ือท ำกำรเกษตร อำกำศเสียจำกสำรเคมีต่ำงๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภำพ
ของทรัพยำกรธรรมชำติในต ำบลบึงกระจับ ค่อนข้ำงจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้ ำ ป่ำไม้ จะเห็นได้จำกเกษตรกรในพ้ืนที่
สำมำรถท ำกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

 9.4.3 ปัจจุบันมีนโยบำยในกำรปลูกป่ำทดแทน ป่ำไม้กินได้ รั้วกินได้ เพ่ือเป็นอำหำรชุมชน 
ต่อไป 
10) อ่ืนๆ 

 10.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
       ประจ าปีงบประมาณ  2561   จ ำนวน   35,759,014.16     บำท     แยกเป็น 
 -  รำยได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดเก็บเอง        643,168.51            บำท 
  -  รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ จัดเก็บให้            18,747,658.51  บำท 
  -  เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล                                15,576,346.14  บำท 

-  เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ             791,841.00         บำท 
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ส่วนท่ี 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขับเคลื่อน  การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
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๑. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ                    
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ               
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท า                   
ร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน                  
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อ                
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                    
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา              
ในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                     
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน               
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ                  
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่าง
สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและ                    
ในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
ส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ 
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บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็น
จุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก
และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ                  
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
รุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลง
ก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับ              
ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ                
ในทุกมิต ิเงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็ว ของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป               
และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของ               
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น 
ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่
เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 
เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทย
ในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยง
ส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริม
จุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ พหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากร
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มนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและ         
น าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน               
ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 
 นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะ
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น                  
กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร                          
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไข                    
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต              
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้                    
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่                   
ปี ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐                 
เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข                 
บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ       
มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น                    
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือ
ที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น                     
มีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
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 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง                   
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์                    
เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้า
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว                 
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัด                 
ด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ท าให้จ าเป็นต้องเรง่ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว                    
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัต น์                
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ 
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัด                  
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือ               
แก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่               
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ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทย              
จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต                   
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด       
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก                
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบ
ด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ                 
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน             
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญ
และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ               
และกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ             
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้                 
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศจะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน              
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย                 
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง               
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจ าเป็น
จะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ
ขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัว
ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางใน
การขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบท
การพัฒนาภายในประเทศ 
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 การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไป 
สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน           
ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง                       
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ  ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ประจ าชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
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เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก               
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า              
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ               
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมี
การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
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บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับ              
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้ งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑                       
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 
เอาไว้แล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบล
จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย                 

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้              
ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่าน
มาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย



53 

 
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ               
ตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของ                
การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙                   
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง 
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมใน                
ช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมาและยัง
มีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 
๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ท าให้ประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
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ประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้น
น า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดย        
ในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔                    
จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอด
ช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่               
ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓                      
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP                          
ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกใน            เขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก           ตัว
อยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน              

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
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(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม  

เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ 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 าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย               
ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในปี 
๒๕๔๓  เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม  คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้  คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด  คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
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ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐               
ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕              
เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไร        
ก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง 
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑                  
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
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๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง

ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเปน็ร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕             
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต้องน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖
ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่
ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดี
ขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ 
GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด                
๒๗ แอ่ง น้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่
จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
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ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗         
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ป ี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ า
ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสีย
จากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศประกอบ
กับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 
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๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง

มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้ าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ  
(๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการ
ทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง 
ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ 
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ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัด                         
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข            
การกระจายอ านาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น                  
มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจ
จากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
๙.๘๕๐ คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไขเช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท า
ให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 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 การเป็น
แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่าง
ด้าวได้อย่าง  มีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลกจะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมคีะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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๓ บริบทการเปลีย่นแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 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. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  
เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถ
ด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้
สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ 
ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่าย
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศ
มีข้อจ ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-
๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไข
ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 
 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ              
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
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ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 
 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของ
รัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม                  
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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 ๓.๒ บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลกโดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ               
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยี                
ที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิต       
ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน             
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด               
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
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การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะ
ในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคมตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น   อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 
 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนา             
ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่
เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ
พร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความ
เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
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๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาค    
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 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) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
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 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน            
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ              
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
 ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน         
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับ
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
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การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศเร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่ม  
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน  ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน 
สู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้าง
ผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการ
ด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้ อรังต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่                    
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
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 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง เพ่ือรองรับการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
 ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรราย
ย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้ างหลักประกันรายได้
แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 
(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าและ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 
 ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า         
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวก
ทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                       
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญ
กับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ         
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปญัหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ              
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน              
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 
 ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 
 

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
        ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ              
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยก                   
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ                     
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย 
โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศ
ไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”        
         ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย                 
๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน             
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ                 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ใ นระดับ
ต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 

 
     ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย       
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง               
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม              
ที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า
ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร                 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคน
ได้เต็ม 
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ตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสม    
ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้ง
การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึ งกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย       
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศั กยภาพที่จะเป็น
ฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมแล ะนิทรรศการนานาชาติ                     
ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 
 
 
 
 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
การค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ                  
ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับความม่ันคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระ
ครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของ
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คนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเ พ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนา              
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์                   
(๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความ
มั่นคง 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมี
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการ
ภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้าง
การบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย              
ปี ๒๕๗๗ 
        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน 
การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลด
ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก 
        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มี
ตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไก
บูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ การแข่งขันใน
ศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมี
สุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ                
และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิง
รุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ 
ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ               
การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นศูนย์กลางการ บริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาคสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Regional Linkage Centerfor Economic Social and Services to Stability 
Prosperity Sustainability)” 

พันธกิจ (Mission) 
(1) ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจบนฐานการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรม 
(2) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือเป็นรากฐานในการ

พัฒนา 
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(3) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและยกระดับความเป็นอยู่เพ่ือหนุนเสริมการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 
(4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวที่หลากหลายบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเด็น  
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
(1) พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรมูลค่าสูงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายใต้

มาตรฐานความปลอดภัยและมีความยั่งยืน 
(2) สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูง บน

ฐานนิเวศน์ ประวัติศาสตร์และกิจกรรมสันทนาการ 
(3) เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

1สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
(4) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืนบนฐาน

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 
(5) เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจ ดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันและเพ่ิมรายได้ของภาคเหนือตอนล่าง 
(6) เป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการอยู่ ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ

และยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue) 
(1) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัย บนความต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบ

ตลาดอย่างยั่งยืน 
(2) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และประวัติศาสตร์ 
(3) ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและ

อาเซียน 
(4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน 
(5) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(6) เสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและหลากหลายมิติ 
*** เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) คือการท าการเกษตรที่นาเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต 
 
ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(2) ยกระดับปัจจัยการผลิต 
(3) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้า บริการ 
(4) เสริมมูลค่าสินค้าและบริการ 
(5) เชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(6) พัฒนาการตลาด และสร้างการรับรู้ 
(7) ขยายช่องทางและโอกาสกระจายสินค้า บริการ 
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ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) 
(1) กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือความมั่งคั่ง อาศัยการมีส่วนร่วมผ่านกลไกส าคัญภาคเอกชนที่ต้อง

สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่รับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
(2) การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
(3) การพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องการขับเคลื่อนและหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(4) การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับและการขยายความ

เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทอาเซียน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. ร้อยละทีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
2. จ านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
4. จ านวนพื้นที่ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
7. จ านวนเครือข่ายการค้า การลงทุน กับประเทศอินโดจีนและสมาชิกอาเซียนเพ่ิมขึ้น 
8. ระยะทางที่ได้รับการปรับปรุง ขยายเพ่ือเชื่อมโยง/เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจและการค้า

ชายแดนเพิ่มขึ้น 
9. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ นักลงทุนในกลุ่มเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 พ้ืนที่เศรษฐกิจ เขตการค้าชายแดน 
10. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
11. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน 
12. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว 
13. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าและแหล่งน้ าที่สามารถรองรับเกษตร 
14. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมขนที่มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รักการพัฒนาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
16. จ านวนเครือข่ายหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
18. ร้อยละความพึงพอใจที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ 

 

 แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2561-2565) 

 วิสัยทัศน์  ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
        “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่ใช้
ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี วัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

1. เกษตร การพัฒนาเกษตรปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง : 
2. ท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
3. การค้า การลงทุน: ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว EWEC และ LIMEC 

 4. อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมสีเชียว 
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีความสัมพันธ์
กับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ล้ าค่าวัฒนธรรม 
พัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
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  ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน  าและ
โครงสร้างพื นฐาน 

การเศรษฐกิจ 1.1 แผนงาน
การเกษตร 

กองช่าง  

บริการชุมชนและสังคม 1.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง 

2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร 

การเศรษฐกิจ 2.1 แผนงาน
การเกษตร 

ส านักงานปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่งเสริม
ความม่ันคงของคนและ
ชุมชน 

บริหารงานทั่วไป 3.1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

บริหารงานทั่วไป 3.2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม 3.3 สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 3.4 สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
สวัสดิการสังคม 

งบกลาง 3.5 งบกลาง สวัสดิการสังคม 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬานันทนาการ 

บริการชุมชนและสังคม 4.1 การศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและสังคม 4.2 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 5.1 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

บริการชุมชนและสังคม 5.2 เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ,
กองช่าง 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ การบริหาร
จัดการที่ดี และพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองของคน
ในชุมชน 

บริหารงานทั่วไป 6.1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
 

บริหารงานทั่วไป 6.2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม 6.3 เคหะและชุมชน กองช่าง 
งบกลาง 6.4 งบกลาง ทุกส านัก/กอง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 6 ส านัก/กอง 
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน  า

     และโครงสร้างพื นฐาน

   1.1 แผนงานการเกษตร 8 2,266,300 16 6,765,200 11 6,847,000 4 2,200,000 5 8,500,000 44 26,578,500

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 35 10,023,200 30 13,302,500 23 28,018,000 18 61,652,000 19 37,050,000 125 150,045,700

รวม 43 12,289,500 46 20,067,700 34 34,865,000 22 63,852,000 24 45,550,000 169 176,624,200

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความ

   เข้มแข็งภาคการเกษตร

   2.1  แผนงานการเกษตร 0 0 4 60,000 3 30,000 3 30,000 3 30,000 13 150,000

รวม 0 0 4 60,000 3 30,000 3 30,000 3 30,000 13 150,000

3.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมความมั่นคงของคนในชุมชน

   3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 249,050 8 280,000 7 260,000 7 260,000 7 260,000 35 1,309,050

   3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 160,000

   3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 10,000 1 10,000 1 144,000 0 0 0 0 3 164,000

   3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 17,200 4 210,000 0 0 0 0 0 0 5 227,200

   3.5  แผนงานงบกลาง 3 8,449,400 3 9,964,800 3 9,964,800 3 9,964,800 3 9,964,800 15 48,308,600

รวม 11 8,725,650 17 10,504,800 12 10,408,800 11 10,264,800 11 10,264,800 62 50,168,850

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชยีรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ

   4.1  แผนงานการศึกษา 8 2,487,360 8 3,252,010 7 2,665,000 6 2,565,000 6 2,565,000 35 13,534,370

   4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 5 447,900 9 540,000 10 6,016,000 9 5,020,000 8 530,000 41 12,553,900

         และนันทนาการ

รวม 13 2,935,260 17 3,792,010 17 8,681,000 15 7,585,000 14 3,095,000 76 26,088,270

5.) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

   5.1  แผนงานสาธารณสุข 4 618,082 6 810,000 7 810,000 7 810,000 7 810,000 31 3,858,082

   5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 2 108,700 3 425,000 2 150,000 1 50,000 1 50,000 9 783,700

รวม 6 726,782 9 1,235,000 9 960,000 8 860,000 8 860,000 40 4,641,782

6.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบคุลากรภาครัฐ 

การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการ

เมืองการปกครองของคนในชุมชน

   6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 424,373 19 1,449,821 13 637,000 13 637,000 13 637,000 65 3,785,194

   6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 336,190 6 339,800 5 335,000 5 335,000 5 335,000 26 1,680,990

ป ี2565 รวม 5 ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

-105-



   6.3  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 4 20,000

   6.4  แผนงานงบกลาง 2 339,069 2 542,020 1 300,000 1 300,000 1 300,000 7 1,781,089

รวม 14 1,099,632 28 2,336,641 20 1,277,000 20 1,277,000 20 1,277,000 102 7,267,273

รวมทั งสิ น 87 25,776,824 121 37,996,151 95 56,221,800 79 83,868,800 80 61,076,800 462 264,940,375
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๐๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ขุดลอกคลองแหว่ หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้มีฝายกักเก็บน า้
ใช้ท้าการเกษตร
,อุปโภค-บริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 15 
เมตร ยาว 280 
เมตร ลึกเฉลี่ย 

3.00 เมตร หรือ
มีปริมาณดินขุด

ดินถมไม่น้อยกว่า 
2,730 ลูกบาศก์ 
เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 

100,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ  
และน ้าไม่ท่วม
พื นที่ท้าการเกษตร 

กองช่าง 

2 ขุดลอกคลองบัวงาม 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 

2.00 เมตร (ตาม
แบบ อบต.บึง

กระจับก้าหนด) 

47,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ  
และน ้าไม่ท่วม
พื นที่ท้าการเกษตร 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๐๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการซ่อมแซมคัน
แม่น ้าป่าสัก หมู่ที่ 7 
บริเวณบา้นนายจรูญ 

เพื่อซ่อมแซมป้องกัน
คันแม่น ้าป่าสักไม่ให้
เกิดการทรดุตัว 

ถมดินอัดแน่น 
ระยะทาง 80 
เมตร ปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 
5,920 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมตอก
เข็มไม้ยูคา 
จ้านวน 160 ต้น 
(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ
ก้าหนด) 

405,000 - - - - การพังทลาย
ของคันดิน
ลดลง 

บ้านเรือนในพื นที่
รอบคันคลองแม่น ้า
ปลอดภัยจากการ
พังทลายของหน้า
ดิน 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๐๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการเสรมิคันดิน
คลองบัวงาม หมู่ที่ 6 

เพื่อเสรมิและปรับ
ระดับคันดินคลองให้
เหมาะสม 

เสริมคันดินคลอง
กว้างไม่น้อยกว่า 
4 ม. ยาว 106 
ม. สูงเฉลี่ยจาก
เดิม 1.00 ม. มี
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 530 
ลูกบาศก์เมตร 

20,200 - - - - มีคันดินกั นน ้า
ป้องกันน ้าล้น
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีคันดิน
กั นน ้าในการกัก
เก็บน ้าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
พอเพียง 

กองช่าง 
(ตั งจ่าย

เป็น
รายการ
ใหม่) 

5 โครงการซ่อมแซมคัน
คลองลาดกระโจม หมู่ที่ 
5 คันดินทรดุ 

เพื่อซ่อมแซมและปรับ
ระดับคันคลองให้
เหมาะสม 

ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 40 
เมตร ลึก เฉลี่ย 
2.30 เมตร 

22,900 - - - - มีคันดลองกั น
น ้าป้องกันน ้า
ล้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีคันดิน
กั นน ้าในการกัก
เก็บน ้าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
พอเพียง 

กองช่าง 
(ตั งจ่าย

เป็น
รายการ
ใหม่) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๐๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกปึก
หวาย หมู่ที่ 6 บ้านวัง
ทอง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคันดินริม
ตล่ิง ความยาว 
917.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.00-

3.00 เมตร (ตาม
แบบ อบต.บึง

กระจับก้าหนด) 

- 500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ  
และน ้าไม่ท่วม
พื นที่ท้าการเกษตร 

กองช่าง 
(ข้อบัญญั

ติ) 

7 โครงการขุดลอกสระลูก
ใต้ หมู่ท่ี 8 บ้านเตา
ถ่าน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระ 
ขนาดกว้าง 

55.00 เมตร 
ยาว 55.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 
4.00 เมตร (ตาม

แบบ อบต.บึง
กระจับก้าหนด) 

- 200,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ   

กองช่าง 
(ข้อบัญญั

ติ) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการขุดเปิดทางน ้า
คันสระท้าเล หมู่ 5 

เพื่อเปิดทางน ้าลงสระ
ท้าเลกักเก็บน ้าไว้
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกคันดิน
ความยาว 38 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4.50 ม. 

- 296,800 - - - มีช่องระบาย
น ้าสระท้าเล 

ประชาชนมีน ้ากัก
เก็บเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

9 โครงการวางท่อระบาย
น ้า คสล.คลองส่งน ้าบึง
กระจับ หมู่ที่ 5 

เพื่อวางท่อระบายน ้า
ส่งน ้าเข้าสูส่ระกักเก็บ
น ้าไว้อุปโภค บริโภค 

วางท่อ คสล. 
ขนาด 

100x100 ซม.
จ้านวน 64 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก
ส้าเร็จรูป ขนาด
ท่อ 100x100 

ซม. 

- 263,100 - - - มีท่อคสล.
จ้านวน 64 
ท่อนท่ีวางแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน ้ากัก
เก็บเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการขุดขนย้ายดิน
สระหนองปรือ ม.3 

เพื่อขนย้ายดินบรเิวณ
สระหนองปรือ เพื่อ
รองรับลานตากผลิต
หรือลานกีฬาหมู่บ้าน 

ขุดขนย้ายดิน
หนองปรือ 

จ้านวน 1,200 
ลบ.ม ถมปรับ

พื นท่ีโรงเรียนโคก
ปรือ หมู่ 3  

- 58,200 - - - ปริมาณดินขน 
1,200 ลบ.ม 

ประชาชนมีลาน
สาธารณะ
ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนา 

กองช่าง
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

11 โครงการขุดรางดิน
ระบายน ้า พร้อมวางท่อ 
คสล. หมู่ที่ 4 (ลงคลอง
ลุมพุก) 

เพื่อมีท่อระบายน ้าใช้
ในการกักเก็บน ้า
อุปโภค บริโภค 

ขุดรางดินระบาย
น ้า ขนาดกว้าง 
2.50 ม. ยาว 

308 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. พร้อม
วางท่อ คสล. 

ขนาด 
100x100 ซม. 
จ้านวน 4 จุดๆ 
จุดละ 4 ท่อน  

- 78,900 - - - จ้านวนจุดที่
วางท่อจ้านวน 
4 จุด จุดละ 4 
ท่อนท่ี
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน ้ากัก
เก็บเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการขุดรางดิน
ระบายน ้า พร้อมวางท่อ 
คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อมีท่อระบายน ้าใช้
ในการกักเก็บน ้า
อุปโภค บริโภค 

ขุดรางดินระบาย
น ้า ขนาดกว้าง 
1.00 ม. ยาว 

89 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.60 ม. พร้อม
วางท่อ คสล. 
ขนาด 30 x 

100 ซม. จ้านวน 
50 ท่อน  

- 37,900 - - - จ้านวนท่อ 50 
ท่อนท่ีวางแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน ้ากัก
เก็บเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

13 โครงการขุดลอกสระ
หนองเพชร หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้าของแหล่งน ้า 
ใช้อุปโภค,บริโภค และ
ท้าการเกษตร แกไ้ข
ปัญหาน ้าท่วม 

ขุดลอกสระ
หนองเพชร 
กว้าง 60 ม. 
ยาว 95 ม. ลึก
เฉลี่ย 1.50 ม. 

- - 186,000 - - มีแหล่งน ้าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และน ้าไม่
ท่วมพื นท่ีท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกคลอง 
ลุมพุก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด 1,800 ม. - - - 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และน ้าไม่
ท่วมพื นท่ีท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกคลอง
กุดอีบ้อง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด 2,000 ม. - - - - 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และน ้าไม่
ท่วมพื นท่ีท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน ้า (จากกุดตาบ้อง – 
คลองห้วยไผ่) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง 3 ม. ยาว 
2,000 ม. 

- - 100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และน ้าไม่
ท่วมพื นท่ีท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกคลอง
แค หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ้านวน 1 แห่ง - - 100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และน ้าไม่
ท่วมพื นท่ีท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการขุดลอกสระลูก
กลาง เพื่อท้าการเกษตร 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 

10,500 ลบ.ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และน ้าไม่
ท่วมพื นท่ีท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกคลอง
แหว่ (ตอนบน) พร้อม
เกลี่ยลูกรัง (ช่วงนา 
นายสมัย หารัญดา) หมู่
ที่ 10 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ้านวน 1 แห่ง - - - 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และน ้าไม่
ท่วมพื นท่ีท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องสูบน ้า 
สถานีสูบน ้าพลังงาน
ไฟฟ้าบ้านวังทอง หมู่ 6 

เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบ
น ้า ให้มีประ- สิทธิ
ภาพในการสูบน ้าเพื่อ
ท้าเกษตร 
อย่างเพียงพอ  

ซ่อมแซมสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
หมู่ที่ 6 บ้านวัง
ทอง 
ใช้งานได้
ตามปกต ิ

780,000 678,000 - - - ซ่อมแซมสถานี
สูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าให้
สามารถ 
ใช้งานได้
ตามปกต ิ
 

มีน ้าเพื่อการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

21 โครงการขุดรางดิน
ระบายน ้า พร้อมวางท่อ 
คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อมีท่อระบาย 
ระบายน ้าขังรอบถนน
ที่กัดเซาะ 

ขุดรางดินระบาย
น ้า ขนาดกว้าง 
2.00 ม. ยาว 

158 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. พร้อม
วางท่อ คสล. 

ขนาด 0.40 x 
0.40 ม. จ้านวน 

26 ท่อน  

- 40,400 - - - จ้านวนท่อ 26 
ท่อนท่ีวางแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน ้ากัก
เก็บเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

รวม  จ้านวน  21  โครงการ 1,375,100 2,153,300 886,000 200,000 100,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ประเภทฝาย และประตเูปิด-ปิด)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งฝายกั นแม่
น ้าป่าสัก บ้านวังทอง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ผนังป้องกันตลิ่งให้
สามารถป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง
บริเวณฝายบ้านวังทอง
ได ้

ปรับปรุงซ่อมแซม
ผนังป้องกันตลิ่ง
ฝาย ความยาว 
21 ม. 
รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บึง
กระจับก้าหนด) 
(อบต.บึงกระจับ 
730,000 บาท) 
(อบต.กันจุ 
500,000 บาท)  

730,000 - - - - จ้านวน
โครงการที่
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เกษตรกรในพื นท่ีมี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ประเภทฝาย และประตเูปิด-ปิด)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
คอนกรีตคลองตาเฮง 
หมู่ 6 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ปริมาณการกักเก็บน า้
ของฝาย ใหเ้กษตรกร
ใช้ในฤดูแล้ง 

ซ่อมแซมฝาย
ชะลอน ้า ขนาด
สันฝายกว้าง 4 
เมตร ยาว 
30.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร ตาม
แบบ อบต.บึง
กระจับ ก้าหนด 

161,200 - - - - จ้านวน
เกษตรกรมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรในพื นท่ีมี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

3 โครงการฝาย คสล. 
พร้อมประตูปิด – เปิด 
ปากคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้มีฝายกักเก็บน า้ 
ใช้ท้าการเกษตร
,อุปโภค-บริโภค ได้
อย่างเพียงพอ 

จ้านวน 1 แห่ง - - 100,000 - - จ้านวน
เกษตรกรมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรในพื นท่ีมี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ประเภทฝาย และประตเูปิด-ปิด)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบานประตเูปิด 
– ปิดน ้าบึงกระจับ หมู่
ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
บานประตเูปิด – ปิด 
น ้า 

ซ่อมแซมบาน
ประตู ขนาด 

2.10x2.10 ม. 

- 52,900 - - - จ้านวน
เกษตรกรมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรในพื นท่ีมี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

5 โครงการซ่อมแซมการ
ปรับปรุงฝายดินพร้อม
ประตเูปิด – ปิด คลอง
ลาดกระโจม หมู่ที่ 6 
บ้านวังทอง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมฝาย 
พร้อมติดตั งประตูเปิด-
ปิด 

ขนาดสันฝาย
กว้าง 4 ม. ยาว
30 ม. สูง 2.50 
ม. พร้อมติดตั ง
ประตูเปิด-ปิด 

- 200,000 - - - จ้านวน
เกษตรกรมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรในพื นท่ีมี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

6 โครงการฝายน ้าล้น
คลองลุมพุก (ช่วงนา 
นายสุภาพ ค้าสอนทา) 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีฝายกักเก็บน า้ 
ใช้ท้าการเกษตร
,อุปโภค-บริโภค ได้
อย่างเพียงพอ 

จ้านวน 1 แห่ง - - 100,000 - - จ้านวน
เกษตรกรมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรในพื นท่ีมี
น ้าใช้ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ประเภทฝาย และประตเูปิด-ปิด)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างผนัง
กันน ้าเซาะคลองห้วยไผ่ 
หมู่ที่ 9 บ้านโคก
สามัคค ี

เพื่อให้มีผนังกันน ้า
เซาะคลองห้วยไผ ่

กว้าง 3 ม. ยาว 
38 ม. สูง 3 ม. 

- 62,000 - - - จ้านวน
โครงการที่
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีคันผนัง
กันคลองลดการ
พังทลายน ้ากัด
เซาะของหน้าดิน 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

รวม  จ้านวน  7  โครงการ 891,200 314,900 200,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (บริเวณบ้าน
นายแวว ติมสันเทียะ 
ถึง บ้านนายบุญแทน 
บูรณาถาวร) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
เมตร ผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 100 
เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 300 
ลูกบาศก์เมตร 

155,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
(ซอยยิ่งเจริญ 6) หมู่ที่ 
4   (2 ช่วง) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

จ้านวน 1 
โครงการ 

214,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

(ช่วงท่ี 1) 
ก่อสร้างถนน 

คสล. หนา 0.15 
เมตร ผิวจราจร 

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 

97.00 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 388 
ตารางกิโลเมตร 

200,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
คุ้มชวนชม หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

(ช่วงท่ี 1) 
ก่อสร้างถนน 

คสล. หนา 0.15 
เมตร ผิวจราจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 130 
เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 390 
ตารางกิโลเมตร 

200,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
เมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 
50.00 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 200 
ตารางกิโลเมตร 

103,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านเตาถ่าน - 
บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 8 
ช่วงที่ 1 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 

0.15 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 เมตร 
ระยะทาง 

66.00 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 396 
ตารางกิโลเมตร 

199,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 10 (บริเวณสี่แยก
บ้านเกาะบรเพ็ด) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน คส
ล.บริเวณสี่แยก
บ้านเกาะบรเพ็ด 
ต้าบลบึงกระจับ 
หนา 0.15 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร 
ระยะทาง 
50.00 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 300 
ตารางกิโลเมตร 

150,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้านบึงกระจับ หมู่ 
4 บ้านนายค้าตา 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
3.00 ม. 
ระยะทาง 
65.00 ม. หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
195 ตร.ม. 

- 98,300 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายหนอง
กระทุ่ม หมู ่5 ช่วงที่ 2 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
4.00 ม. 
ระยะทาง 
94.00 ม. หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
376 ตร.ม. 

- 199,400 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ่อ
อนุบาลปลา หมู ่7 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
5.00 ม. 
ระยะทาง 
75.00 ม. หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
375 ตร.ม. 

- 198,600 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

11 ปรับปรุงถนนสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
4.00 ม. 
ระยะทาง 
94.00 ม. หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
376 ตร.ม. 

- 199,400 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสาย สปก. 
หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
4.00 ม. 
ระยะทาง 
94.00 ม. หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
376 ตร.ม. (ตาม
แบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น แบบถนน 
ท.1) 

- 199,400 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระหนอง
เพชร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

- - - 200,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่นละออง 

กองช่าง  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายนาตาวัน) 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ยาว 1,200 ม. 
กว้าง 6 ม. 

 

- - 400,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายน้อยช่ืน) หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ยาว 500 ม. 
กว้าง 6 ม. 

- - - 200,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (ถนนสาย
บ้านนายบรรเจิด ปน
สันเทียะ – ถนนสายด้า
ไปไดตะโก) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 
1,000 ม. 

- - 400,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (สายบา้นนาย
บรรเจดิ ปนสันเทียะ – 
บ้านนางมี ผดุงผล) หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 400 
ม. 

- - - 180,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (สายบา้นนาง
ซับ ลาภขุนทด – บ้าน
นางสวั่น ครั นชัยภูมิ) 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 500 
ม. 

- - - - 200,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (สายหน้าวัด 
– เส้นสายหลักสิบ) หมู่
ที่ 4 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - - 100,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (จาก ศพด.บึง
กระจับ – ถนนสายหน้า
ลานมัน) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - - - 50,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - 50,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (ซอยเข้าบ้าน
ยายแก่ง) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 150 
ม. กว้าง 3 ม. 

- - - 100,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (ซอยเข้าบ้าน
นายสนั่น) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 200 
ม. กว้าง 3 ม. 

- - - - 100,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (สายขึ นดอย
สวรรค์)  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 
1,000 ม. 

- - - - 400,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกสามัคคี – 
สระตาฬ ูหมู่ที่ 9 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม. 

- - 800,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอยสามัคคี 
9 หมู่ที 9 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

- - - - 100,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (บริเวณหน้า
บ้านนายบุญเกดิ ค้าวัน
สา) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 130 
ม. 

- - 50,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

รวม  จ้านวน  27  โครงการ 1,221,000 895,100 1,700,000 780,000 600,000    

 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน
สายเลียบคลองลุมพุก 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงลูกรังปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณ

ลูกรังไม่น้อยกว่า 
298 ลูกบาศก์

เมตร 

51,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านบึงกระจับ - 
บ้านราษฎรเจรญิ หมู่ 5 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ถมดินขยายความ
กว้างเขตทางไม่
น้อยกว่า 8.00 
ม. ระยะทาง 
2,200 เมตร 

ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 6,380 
ลูกบาศก์เมตร 

(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ
ก้าหนด) 

481,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(จ่าย

ขาดทุน
ส้ารองเงิน

สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
สายซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 
ช่วงที่ 2 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ขุดดินถมขยาย
ความกว้างเขต
ทางไม่น้อยกว่า 

8.00 ม. 
ระยะทาง 

1,800 เมตร 
(ตามแบบ อบต.

บึงกระจับ
ก้าหนด) 

401,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(จ่าย

ขาดทุน
ส้ารองเงิน

สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมถนน
สายเลียบแม่น า้ป่าสัก 
หมู่ที่ 6 (ถนนทรุด) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ถมดินอัดแน่น 
ระยะทาง 50 

เมตร ปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 
579 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมตอก

เข็มไม้ยูคา 
จ้านวน 250 ต้น 
(ตามแบบ อบต.

บึงกระจับ
ก้าหนด) 

69,700 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(จ่าย

ขาดทุน
ส้ารองเงิน

สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการแกไ้ขปัญหาน า้
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้าน
นางโนรา หมื่นเดช) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต 
หนา 0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
5.00 ม. 
ระยะทาง 11.00 

ม. หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 55 ตร.
ม. 

27,800 - - - - ปริมาณน ้าท่วม
ขังมีปริมาณ
ลดลง 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวก  

กองช่าง 

(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายเลียบคลองห้วยไผ่ 
หมู่ 2 ตอนบน 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินผุปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 

ระยะทาง 
3,500 ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินผุไม่

น้อยกว่า 1,400 
ลูกบาศก์เมตร 

145,600 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(โอนตั ง
จ่ายเป็น
รายการ
ใหม่) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายแยกนาตาโน หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินผุปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
ระยะทาง 900 
ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 

ปริมาณหินผุไม่
น้อยกว่า 432 
ลูกบาศก์เมตร 

44,500 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(โอนตั ง
จ่ายเป็น
รายการ
ใหม่) 

8 โครงการปรับปรุงถนน
สายทางลดัคลองห้วยไผ่ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงลูกรังปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
330 ตาราง
กิโลเมตร 

55,500 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนน
สายซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ถมดินขยายความ
กว้างเขตทางไม่
น้อยกว่า 8.00 
เมตร ระยะทาง 
1,795 เมตร 

ปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 2,692 
ลูกบาศก์เมตร 

201,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนน
สายน้อยช่ืน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 282 
ลูกบาศก์เมตร 

84,500 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงถนน
สายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 130 
ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณบ้านนาย
สมควร โตกล หมู่
ท่ี 3 ต.บึงกระจับ 

39,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงถนน
สายหนองหิน - คลอง
แหว่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงลูกรังปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
300 ลูกบาศก์
เมตร 

50,500 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนน
สายหนองโป่ง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงลูกรังปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
ระยะทาง 800 
เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 228 
ลูกบาศก์เมตร 

48,400 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการซ่อมแซมถนน
สายเลียบแม่น า้ป่าสัก 
หมู่ที่ 7 ถนนทรุด
บริเวณบา้นนายเพลิน 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ด ี ซ่อมแซม
ถนนท่ีเกิดการทรดุตัว 

ถมดินอัดแน่น 
ระยะทาง 40 
เมตร ปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 
1,027 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมตอก
เข็มไม้ยูคา 
จ้านวน 133 ต้น 
(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ
ก้าหนด) 

86,800 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
บริเวณไหล่ทาง 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตถนนสายสี่แยก
บ้านเกาะบรเพ็ด - โค้ง
สุพรรณ หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 
7 (บริเวณบ้านนางสาว
จาลี อินทรีย์) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 
70 ม. หนา 
0.05 ม. ตาม
แบบ อบต.บึง
กระจับ ก้าหนด 

207,000 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสายเลียบ
คลองห้วยไผ่ หมู่ 9 
ตอนล่างฝั่งทิศเหนือ 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินผุปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
ระยะทาง 
1,950 ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินผุไม่
น้อยกว่า 780 
ลูกบาศก์เมตร 

81,800 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสายใต้
ประตูน ้าบึงกระจับ หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินผุปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
ระยะทาง 
3,000 ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินผุไม่
น้อยกว่า 1,200 
ลูกบาศก์เมตร 

124,800 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

(โอนตั ง
จ่ายเป็น
รายการ
ใหม่) 

18 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสาย
หนองหมี หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินผุปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
ระยะทาง 365 
ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินผุไม่
น้อยกว่า 292 
ลูกบาศก์เมตร 

29,600 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

(โอนตั ง
จ่ายเป็น
รายการ
ใหม่) 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสายหน้า
วัดบึงกระจับ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินผุปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
ระยะทาง 
1,585 ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินผุไม่
น้อยกว่า 634 
ลูกบาศก์เมตร 

65,900 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

(โอนตั ง
จ่ายเป็น
รายการ
ใหม่) 

20 โครงการลงหินคลุก
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่6 (ถนน
สาย สปก.) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
110 ลูกบาศก์
เมตร 

32,400 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

(โอนตั ง
จ่ายเป็น
รายการ
ใหม่) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 ปรับปรุงถนนสายซับ
สวัสดิ์ หมู่ 1 (ลงหิน
คลุก) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 663 
ลูกบาศก์เมตร 

- 199,900 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

22 ปรับปรุงถนนสายนาตา
วัน หมู่ 2 (ลงหินคลุก) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 284 
ลูกบาศก์เมตร 

- 85,600 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 ปรับปรุงถนนสายเลยีบ
คลองห้วยไผ่ หมู่ 3 (ลง
หินคลุก) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 300 
ลูกบาศก์เมตร 

- 90,400 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

24 ปรับปรุงถนนสายหมู่ 9 
- ไดตะโก หมู่ 3 (ลงหิน
คลุก) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 372 
ลูกบาศก์เมตร 

- 112,200 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบึง
กระจับ หมู่ 4 (ซ.ยิ่ง
เจริญ) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

เสริมผิวถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
5.00 ม. 
ระยะทาง 
26.00 ม. หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
130 ตร.ม. 

 67,200 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบึง
กระจับ หมู่ 4 บริเวณ
บ้านนายสุนันท ์

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

เสริมผิวถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
5.00 ม. 
ระยะทาง 
13.00 ม. หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
65 ตร.ม. 

- 33,600 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 ซ่อมแซมถนนสายบ่อ
อนุบาลปลา หมู่ 7 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกรดเรียบด้วยรถ
เกรดเดอร์ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 889 
ลูกบาศก์เมตร 

- 300,000 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

28 ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
บึงกระจับ - บ้าน
ราษฎรเจรญิ หมู ่5 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกรดเรียบด้วยรถ
เกรดเดอร์ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 870 
ลูกบาศก์เมตร 

- 296,000 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 ปรับปรุงถนนสายหน้า
วัดบึงกระจับ หมู่ 4 (ลง
หินคลุก) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกรดเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 332 
ลูกบาศก์เมตร 

- 100,000 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

30 ปรับปรุงถนนสายทาง
ลัดคลองห้วยไผ่ หมู่ 2 
(ลงหินคลุก) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 332 
ลูกบาศก์เมตร 

- 100,000 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 ปรับปรุงถนนสายเลยีบ
บึงกระจับ หมู่ท่ี 5 (ลง
หินคลุก) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 332 
ลูกบาศก์เมตร 

- 100,000 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

32 ปรับปรุงถนนสายปึก
หวาย หมู่ที่ 10 (ลงหิน
คลุก) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 194 
ลูกบาศก์เมตร 

- 57,400 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 ปรับปรุงถนนสายหนอง
โป่ง หมู่ 2 (ลงหินคลุก) 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 352 
ลูกบาศก์เมตร 

- 106,100 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายดอยสวรรค์ 
หมู่ 8  

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ถมดินขยายความ
กว้างเขตทางไม่
น้อยกว่า 4.00 
ม. ปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 240 
ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมลงหินคลุก
ปรับเกลี่ยเรียบ 
จ้านวน 252 
ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ
ก้าหนด) 

93,700 - - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(โอนตั ง
จ่ายเป็น
รายการ
ใหม่)  

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนนสายหลักสิบ หมู่ที่
1 – หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 940 
ลบ.ม. (ตามแบบ
และบัญชี
ประมาณราคา
ของ อบต.บึง
กระจับ) 

- 299,000 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

36 โครงการซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก (สายเลียบ
คลองห้วยไผ่) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

กว้าง 4 ม. ยาว 
3,700 ม. 

- - - - 50,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน (ประปาเก่า – 
ตู้ยามตา้บลบึงกระจับ) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - 50,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก (สายเลียบ
คลองหางบึง) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - - 50,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

39 โครงการซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก (สายนาตา
ขุน) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

- - - - 50,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก เลียบบึง
กระจับ (สะพานคลอง
ตาเฮง –สวนหย่อมบึง
กระจับ) หมู่ 6 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 
4,000 ม. 

- - - 50,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก เลียบแม่น า้
ป่าสัก หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ระยะทาง 
3,000 ม. 

- - - - 50,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

42 โครงการซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก สายลดัลง
ห้วยไผ่ พร้อมบดอัด
ตลอดสาย) หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - - - 50,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่นละออง 

กองช่าง 

รวม  จ้านวน  42  โครงการ 2,421,500 1,947,400 50,000 100,000 200,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (บ้าบัดน ้าเสีย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบาย
น ้าถนนสายหลักสิบ หมู่
ที่ 1 - บ้านเตาถ่าน หมู่
ที่ 8 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

วางท่อ คสล. 
ขนาด 40x100 
ซม. จ้านวน 23 
ท่อน และท่อ 
คสล.ขนาด 60 x 
100 ซม. จ้านวน 
8 ท่อน 

103,000 - - - - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรได้
อย่างสะดวกผิว
จราจรไม่ถูกน ้ากัด
เซาะช้ารดุ 

กองช่าง 
(โอนตั ง
จ่ายเป็น
รายการ
ใหม่) 

2 วางท่อ คสล.ระบายน ้า
ถนนสายหน้าวัดบึง
กระจับ หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

วางท่อ คสล. 
ขนาด 100 x 
100 ซม. จ้านวน 
12 ท่อน จ้านวน 
1 จุด  

- 47,100 - - - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรได้
อย่างสะดวกผิว
จราจรไม่ถูกน ้ากัด
เซาะช้ารดุ 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (บ้าบัดน ้าเสีย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการวางท่อระบาย
น ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 บริเวณศาลา
กลางบ้าน 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

วางท่อ คสล. 
ขนาด 30x100 
ซม. จ้านวน 136 
ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล.ขนาด 
60x60x7 ซม. 
จ้านวน 4 จุด 

87,300 - - - - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรได้
อย่างสะดวก และ
น ้าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

4 โครงการวางท่อระบาย
น ้า ศาลาประชาคม 
(บริเวณหนา้ศาลา และ
ข้างบ้านนายกุน ไข่ข้าง
พลูถึงบ้าน ผช.สงวน 
จันอ้าพัน) หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

วางท่อยาว 
150 เมตร 

- - - - 50,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (บ้าบัดน ้าเสีย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อน ้าทิ ง 
บริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

วางท่อประมาณ 
1,000 ม. 

- - - 50,000 - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบาย
น ้าทิ ง (ป้อมยาม – แยก
บ้านส้ารวย) หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - 50,000 - - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อระบาย
น ้าทิ ง (ศาลากลางบ้าน 
– บ้านพ่อนา บุญศรี) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - - 50,000 - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (บ้าบัดน ้าเสีย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการวางท่อระบาย
น ้าทิ ง (สี่แยกบ้านนาง
จังหวัด บุญแย้ม – บ้าน
นายไสว จันดี) หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - - - 50,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบาย
น ้าทิ ง (บ้าน ผช.นงเยาว์ 
– นางสมควร บุญมีสุข
ยิ่ง) หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

ระยะทาง 
1,500 ม. 

- - - - 50,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง 

10 โครงการวางรางระบาย
น ้าตัวยู (หน้าวัด – บ้าน
นายชัยวัฒน์ บุญแย้ม) 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - 50,000 - - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (บ้าบัดน ้าเสีย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงซ่อม
คลองทิ งน ้า (จากคลอง
พลังงานไฟฟ้า – บึง
กระจับ) หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
คลองทิ งน ้าให้สภาพใช้
การได ้

ระยะทาง 
4,000 ม. 

- - - - 50,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีคลอง
ทิ งน ้าท่ีสามารถใช้
การไดด้ ี

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกคลอง
ทิ งน ้าในหมู่บ้าน 2 เส้น 
พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 
7 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

จ้านวน 1 
โครงการ 

- - - 50,000 - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง 

13 โครงการรางระบายน ้า
เสียรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10   

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

(บริเวณจดุที่มี
ปัญหา) 

- - 50,000 - - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (บ้าบัดน ้าเสีย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการวางท่อสูบน ้า
เข้าสระหนองปรือ (จาก
สระหลังโรงเรียนโคก
ปรือ – สระหนองปรือ) 
หมู่ที่ 3 

เพื่อสามารถสูบน ้าใน
การกักเก็บใช้ในการ
อุปโภค บริโภคต่อ
ความต้องการ 

ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 ม. 

- - 50,000 - - จ้านวนท่อที่
วางเชื่อมต่อ
ระหว่างสระ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อ คสล.
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน (บริเวณที่นา
ของนายครัน กลโคก
กรวด) หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

วางท่อ คสล. 
ขนาด 30x100 
ซม. จ้านวน 6 
ท่อน จ้านวน 1 

จุด  

- 5,000 - - - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง (ตั ง
จ่ายเป็น

รายการใหม ่
ครั งที่ 

11/2562) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (บ้าบัดน ้าเสีย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการวางท่อ คสล.
ระบายน ้า หมู่ที่ 4 
(บริเวณศาลา
กลางบ้าน) 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
และผิวจราจรถูกน ้ากัด
เซาะเสียหาย 

วางท่อ คสล. 
ขนาด 30x100 
ซม. จ้านวน 45 
ท่อนพร้อมบ่อพัก 
คสล.ส้าเร็จรูป

ส้าหรับท่อ 
30x100 ซม. 
จ้านวน 2 จุด  

- 38,500 - - - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกผิวจราจรไม่
ถูกน ้ากัดเซาะช้ารุด 

กองช่าง (ตั ง
จ่ายเป็น

รายการใหม ่
ครั งที่ 

11/2562) 

รวม  จ้านวน  16  โครงการ 190,300 90,600 200,000 150,000 200,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม)  (คลองทิ งน ้า) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คลองห้วยไผ่ ม.9 

เพื่อให้การระบายน ้า
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ป้องกันน ้าท่วมขังพื นที่
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมชนิดหลาย
ช่องทาง ขนาด 

2-2.10 x 2.10 
ม. ความยาว 6 

ม. 

- 419,000 - - - มีท่อลอดเหลี่ยม
ท่ีก่อสร้างแล้ว
เสร็จ บริเวณ
คลองกุดอีบ้อง 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ และน ้าไม่
ท่วมพื นท่ีท้า
การเกษตร 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

2 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.คลองกุดอีบ้อง 
ตอนบน หมู่ 1 

เพื่อให้การระบายน ้า
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ป้องกันน ้าท่วมขังพื นที่
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ชนิด
ช่องทางเดียว 
ขนาด 
1.80x1.80 ม. 
ความยาว 4 ม. 
(ตามแบบ
มาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบท) 

- 142,400 - - - มีท่อลอด
เหลี่ยมที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ บริเวณ
คลองกุดอีบ้อง 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ และ
น ้าไม่ท่วมพื นท่ีท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

(ข้อบัญญัต ิ
2562) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (คลองทิ งน ้า) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ขุดลอกคลองทิ งน ้า หมู่
ที่ 7 

เพื่อลดหรือระบายน ้า
ในแปลงการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.50 
- 3.00 เมตร 
ยาว 1,153 

เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร (ตาม

แบบ อบต.บึง
กระจับก้าหนด) 

100,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ  
และน ้าไม่ท่วม
พื นที่ท้าการเกษตร 

กองช่าง 

4 ขุดลอกคลองทิ งน ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 7 

เพื่อลดหรือระบายน ้า
ในแปลงการเกษตร 

ขุดลอกคลองทิ ง
น ้า ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 
571 เมตร ลึก

เฉลี่ย 1.00 เมตร 
(ตามแบบ อบต.

ก้าหนด) 

90,400 - - - - ปริมาณน ้าท่ี
ลดลง 

ประชาชนมีคลอง
ส้าหรับทิ งน ้า ลด
ปัญหาปรมิาณน า้
ท่วมแปลง
การเกษตร 

กองช่าง 
(จ่ายขาด
เงินทุน

ส้ารองเงิน
สะสม) 

รวม  จ้านวน  4  โครงการ 190,400 561,400 - - -    

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (ระบบประปา) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั งระบบ
กรองน ้าประปาสระ
หนองเพชร พร้อมวาง
ท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
น ้าใช้อุปโภค บริโภคที่
สะอาด 

 

จ้านวน 1 แห่ง - - 100,000 - - จ้านวน
ครัวเรือนมีน า้
สะอาดใช้ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและสะอาด 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อเมน
ประปา (จากท้าเลวัดบึง
กระจับ – ลานมัน และ
เส้นแยกจากป้อมยาม
เข้ากลางบ้าน แยกขึ น
ไปสดุสายบ้านพ่อแหล่ 
สมปัสสา) หมู่ที่ 4 

เพื่อขยายเขตประปา 
หรือปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อประปาท่ีช้ารุด 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

- - 50,000 - - จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีน ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภคที่สะอาดใช้
ในการอุปโภค 

บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการระบบประปา
หมู่บ้าน (ขนาดกลาง) 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
น ้าใช้อุปโภค บริโภคที่
สะอาด 

จ้านวน 1 แห่ง - - - 100,000 - จ้านวน
ครัวเรือนมีน า้
สะอาดใช้ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและสะอาด 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (ระบบประปา) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อขยายเขตประปา 
หรือปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อประปาท่ีช้ารุด 

ระยะทาง 
5,000 ม. 

- - - - 50,000 จ้านวน
ครัวเรือนท่ีมีน ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภคที่สะอาดใช้
ในการอุปโภค 

บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน  7 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 

จ้านวน 2 จุด - - - - 50,000 จ้านวนประปา
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและสะอาด 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั งถังกรอง
น ้าประปาฝายดอย
สวรรค์ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
น ้าใช้อุปโภค บริโภคที่
สะอาด 

จ้านวน 1 แห่ง - - 100,000 - - จ้านวน
ครัวเรือนมีน า้
สะอาดใช้ 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและสะอาด 

กองช่าง 

รวม  จ้านวน  6  โครงการ - - 250,000 100,000 100,000    

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (ขุดเจาะบ่อบาดาล) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล (บรเิวณสีแยก 
ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด) 
ม.1,2 

เพื่อมีแหล่งน ้าสา้หรับ
อุปโภคบรโิภค 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

จ้านวน 1 แห่ง - - 50,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 100 มีน ้า
ใช้  

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมหอถัง 
(บริเวณนา นางบุญ
เลียบ ถุนนอก) หมู่ที่ 2 

เพื่อมีแหล่งน ้าสา้หรับ
อุปโภคบรโิภค 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

จ้านวน 1 แห่ง - - 50,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 100 มีน ้า
ใช้  

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล (เพื่อหาแหล่ง
น ้า) หมู่ที่ 8 

เพื่อมีแหล่งน ้าสา้หรับ
อุปโภคบรโิภค 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

จ้านวน 1 แห่ง - - - - 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 100 มีน ้า
ใช้  

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (ขุดเจาะบ่อบาดาล) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล (เพิ่ม) พร้อม
ติดตั งและรับบกรองน ้า 
หมู่ที่ 10 

เพื่อมีแหล่งน ้าสา้หรับ
อุปโภคบรโิภค 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

จ้านวน 1 แห่ง - - - 50,000 - ประชาชนร้อย
ละ 100 มีน ้า
ใช้  

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

รวม  จ้านวน  4  โครงการ - - 100,000 50,000 50,000    

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

      ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
     2.๑  แผนงานการเกษตร  :  (งานส่งเสรมิการเกษตร)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการดูแลรักษาน  า 
รักษาป่า 

เพื่อให้ประชาชน ใน
ต าบล  

รักและหวงแหน
ทรัพยากรน  าป่า และ
แผ่นดิน 

ปลูกป่า ปล่อย
ปลา และ

บ ารุงรักษาต้นไม้
ให้ท่ีปลูกให้

สมบูรณ์แข็งแรง 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ต าบลมีพื นท่ีป่า
เพิ่มขึ นร้อยละ 
30 

ประชาชน รู้จักรัก
และทดแทน หวง
แหนทรัพยากรป่า
ไม้ น  า และแผ่นดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการสร้างฐานเรียนรู้
และอบรมส่งเสริมการ
จัดท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่
กลับกอง 

เพื่อให้การสาธิตการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่
พลิกกลับกองและการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

กลุ่มเกษตรกร
ภายในต าบล 

- 
 

30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของผู้
เข้ารับบริการมี
ความรู้เพิ่มขึ น
จากการเข้ารับ
บริการ 

กลุ่มเกษตรกร
ได้รับความรู้
ความสามารถ ใช้
งานในการเกษตร
ลดการใช้ปุ๋ย
สารเคม ี

ส านักงาน
ปลัด  

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

      ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
     2.๑  แผนงานการเกษตร  :  (งานส่งเสริมการเกษตร)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินการ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง, และพัฒนา
อาชีพสร้างรายได้ ,มี
ความรู้ด้านการพัฒนา
เกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

และน ามาปฏิบัติให้
มีรายได้เสรมิ 

ส านักงาน
ปลัด 

(ข้อบัญญัติ 
2562) 

รวม  จ านวน  ๓  โครงการ - 5๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

      ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
     2.๑  แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน  าและปา่ไม้)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อปกปักพันธุกรรม
พืช ส ารวจรวบรวม 
ปลูกและรักษาสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เยาวชนและ
ประชาชน หมู่ที่ 

1 - 10 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

เยาวชนและ
ประชาชนภายใน
ต าบลรู้จักหวงแหน 

รู้จักน าไปใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

ส านักงาน
ปลัด 

(ข้อบัญญัติ 
2562) 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - 10,000 10,000 10,000 10,000    
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนในชุมชน 
     3.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  (งานบริหารทั่วไป)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสภากาแฟสัญจร 
อบต.บึงกระจับ 

เพื่อรับฟัง ปัญหา ร่วม
แสดงความคดิเห็น 
ร่วมแก้ปัญหา อยา่ง
ใกล้ชิด 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

- 
 

38,000 
 

38,000 
 

38,000 38,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
ประชุมจาก
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความเห็น และ
เข้าถึงซึ่งกันและ
กัน ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆภายใน
ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ด้วยตนเอง 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาและ
ประชาชนในต าบล
มีความสามัคคีใน
การพัฒนาต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชมุชน 
     3.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  (งานบริหารทั่วไป)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

เพื่อจัดกิจกรรมด้าน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ ใน
กลุ่มเยาวชน 

จ านวน 1 
โครงการ 

9,550 - - - - ยาเสพตดิลดลง
ร้อยละ ๑๐ 

เยาวชน และ 
ประชาชน
ปลอดภัยจาก
ปัญหายาเสพตดิให้
โทษ 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิศไท้
องค์ราชัน ราชินี  

เพื่อสงเคราะห์
ครอบครัวที่ประสบ
ความเดือนร้อน ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

กิจกรรมก่อสร้าง
ซ่อมแซมที่อยู่

อาศัย จ านวน 1 
หลัง (บ้านผู้

ประสบอัคคีภัย 
หมู่ที่ 7) 

87,500 - - - - จ านวนบ้าน
ผู้ประสบภยั ท่ี
ได้ท าการส่ง
มอบแล้วเสร็จ
จ านวน 1 หลัง 

ผู้ประสบความ
เดือนร้อน ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การช่วยเหลือใหม้ี
ที่อยู่อาศัย 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  จ านวน  4  โครงการ 107,050 58,๐๐๐ 58,๐๐๐ 58,๐๐๐ 58,๐๐๐    

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชมุชน 
     3.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนและ
ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดท าแผน
ชุมชน การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ
และปรับปรุง
แผนพัฒนา จัด
ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

80,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนให้
ความร่วมมือ
กับ อบต.ใน
การปฏิบัติงาน  

๘๐ % 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น  

และตรวจสอบ
ความโปร่งใสของ
ภาครัฐ เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การ
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง
แผน และการค านวน
วงเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
แผนพัฒนา 4 ปี 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี 

คณะผู้บริหาร /

หัวหน้าส่วน/
กอง/ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน/
สมาชิก/

หน่วยงานอ่ืน/
ประชาชนท่ัวไป 

- 20,000 - - - จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
ประชุมจาก
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความเห็น และ
เข้าถึงซึ่งกันและ
กัน ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆภายใน
ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชมุชน 
     3.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการจดัพิมพ์แบบ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดพิมพ์แบบ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

จ านวน 1 

โครงการ 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

มีข้อมูลพื้นฐานใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด  

4 สนับสนุนการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

เพื่อส ารวจข้อมลู
พื้นฐานของทุก
ครัวเรือน  จัดเก็บ
บันทึกข้อมูล กชช 2 
ค. และ จปฐ. 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 อบต. มีข้อมูล
พื้นฐานครบทุก
ตัวช้ีวัดร้อยละ 
๑๐๐ 

น าข้อมูลพื้นฐาน
รายครัวเรือนไป
ประมวลผลเพื่อ
รับทราบถึงปัญหา
ต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  จ านวน  4  โครงการ 112,000 142,000 122,000 122,000 122,000    

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชมุชน 
     3.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  (งานบริหารงานคลัง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อทราบรายละเอยีด
ของแปลงท่ีดินแต่ละ
แปลงท่ีปรากฏในแผน
ที ่เช่น ช่ือเจ้าของที่ดิน 
ที่อยู่ เนื้อท่ีของที่ดิน 

และทราบข้อมลู
รายการทรัพย์สินของ
เจ้าของทรัพย ์

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต.สามารถ
เก็บข้อมูล  

๑๐๐ % 

ประชาชนไดร้ับ
บริการตา่งๆ ของ 
อบต. ไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึนในพ้ืนท่ี
ตนเอง 

กองคลัง  

2 โครงการบริการออก
จัดเก็บภาษเีคลื่อนที ่

เพื่อบริการประชาชน
ในด้านต่างๆ นอก
พื้นที่ เป็นการ
ให้บริการเชิงรุก 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.สามารถ
เก็บภาษีได ้ 

๑๐๐ % 

ประชาชนไดร้ับ
บริการตา่งๆ ของ 
อบต. ไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึนในพ้ืนท่ี
ตนเอง 

กองคลัง 

รวม  จ านวน  2  โครงการ 30,000 80,000 80,000 80,000 80,000    
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชมุชน 
     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรมบ าบัด
ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ
และส่งเสรมิอาชีพให้แก่ผู้
ผ่านการบ าบดัยาเสพตดิ 

เพื่อมีกิจกรรมเยียวยา 
และบ าบดัรักษาผู้ติด
ยาเสพตดิ ให้เลิกเสพ
ยาเสพตดิ 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

- 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนผู้ตดิยา
เสพติดทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนผู้ตดิยา
เสพติด ได้รับการ
บ าบัดเลิกเสพยา
เสพติดใหโ้ทษ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - 4๐,๐๐๐ 40,000 40,000 40,000    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๘๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชมุชน 
      3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนคา่ป่วย
การส าหรับนักบริบาล
ท้องถิ่น 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ในการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง 

จ านวน 2 คน - - 144,000 - - จ านวน
อาสาสมัคร
บริบาล
ท้องถิ่น 2 
คน 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพึงได้รับการ
บริการดา้นอนามัย 
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และ
กายภาพบ าบัด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  จ านวน 1  โครงการ - - 144,000 - -    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๘๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชมุชน 
      3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)  (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกิ่งกาชาดอ าเภอ
วิเชียรบุรีและชาวท้องถิ่น
รวมใจ ช่วยผู้ประสบสา
ธารณภัยและผูเ้ดือดร้อน 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั ผู้
เดือดร้อน คนชรา คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ 
ในเขต อ.วิเชียรบุร ี

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับกิ่งกาชาด
อ าเภอวิเชียรบรุ ี

10,000 10,000 - - - ผลการ
ด าเนินงาน
ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 

ผู้ประสบภยั ผู้
เดือนร้อน คนชรา 
คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผูด้้อยโอกาส 
ยากไร ้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการเหล่ากาชาดและ
ชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้
ประสบสาธารณภัยและผู้
เดือดร้อนจังหวดั
เพชรบูรณ ์

เพื่อให้การดูแล 

ช่วยเหลือ บรรเทา
ทุกข์ ผู้ประสบสา
ธารณภัย ผู้เดือกร้อน 
ยากไร ้ขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดู ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบูรณ ์

สนับสนุน
งบประมาณให้
เหล่ากาชาด
จังหวัด
เพชรบูรณ ์

- - 
        

- - - ผลการ
ด าเนินงาน
ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การดูแล 
ช่วยเหลือ บรรเทา
ทุกข์ ผู้ประสบสา
ธารณภัย ผู้เดือก
ร้อน ยากไร้ ขาดผู้
อุปการะเลี้ยงดู มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  จ านวน  2  โครงการ 1,0000 10,000 - - -    
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๘๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชมุชน 
      3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  (งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน บุคลากร,ผู้น า
ชุมชน,กลุ่มสตรี ฯลฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีความรู้
น ามาพัฒนาต าบล 

บุคลากรท้องถิ่น,

ผู้น าชุมชน,กลุ่ม
สตร ีฯลฯ 

17,200 - - - - บุคลากร
ภายในต าบลมี
ผลการ
ปฏิบัติงาน  

ร้อยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

บุคลากรภายใน
ต าบลมีการพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
น ามาพัฒนาต าบล
ให้ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์โรงเรียนผู้สูงอายุ 
(ครั้งท่ี 2) 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียน
ผู้สูงอายุระหว่างต าบล
อื่น 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 150,000 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ผู้สูงอายุมจีิตใจที่
แจ่มใส สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการสานสมัพันธ์
ครอบครัวอบอุ่นช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างบุคคล
ภายในครอบครัว 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 10,000 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ครอบครัวมีความ
รักความผูกพันธ ์

เสรมิสร้างความรัก
ความห่วงใยภายใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๘๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชมุชน 
      3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  (งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นการดูแลสุขภาพ
กายสุขภาพจติแก่
ผู้สูงอาย ุสตรีและเด็ก 

เพื่ออบรมและให้
ความรู้เบื้องต้นการ
ดูแลสุขภาพ จิตใจ 
ของผู้สูงอายุ สตรี 
และเด็กในต าบล 

จ านวน 1 

โครงการ 

- 20,000 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ผู้สูงอาย ุสตรี เด็ก 
ได้รับความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
5 

โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพแก่สตรี
และผูสู้งอาย ุ

เพื่ออบรมส่งเสรมิ
อาชีพให้แก่สตรีและ
ผู้สูงอายุภายในต าบล 

จ านวน 1 

โครงการ 

- 30,000 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

สตรีและผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้
ความสามารถใน
การสร้างอาชีพ
ให้แก่ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  จ านวน  5  โครงการ 17,200 210,000 - - -    
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๘๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสรมิความมัน่คงของคนและชุมชน 
      3.5  แผนงานงบกลาง :  (งบกลาง)    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุเพื่อ
ช่วยเหลือให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

จ านวนผู้สูงอายุ
ในต าบล 

6,916,600 
 

7,540,800 7,540,800 7,540,800 7,540,800 ผู้สูงอายุร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแล และได้รับ
ความช่วยเหลือ ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ เพื่อ
ช่วยเหลือให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

จ านวนผู้พิการ
ในต าบล 

1,508,800 
 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ผู้พิการร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับการ
ดูแล และได้รับ
ความช่วยเหลือ ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์    เพื่อมอบเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ในต าบล 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ผู้ป่วยเอดส์ร้อย
ละ ๑๐๐ ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การดูแล และไดร้ับ
ความช่วยเหลือ ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  จ านวน  ๓  โครงการ 8,449,400 9,964,800 9,964,800 9,964,800 9,964,800    

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๘๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู พนักงาน ผู้บริหาร สัก
กัดการศึกษาฯ 

เพื่อด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาศักยภาพของ
ครูผูดู้แลเด็ก 

ครูสักกัด อบต./
ศพด. 

30,000 
 

25,000 
 
 

25,000 
 

25,000 
 
 

25,000 
 
 

จ านวน
บุคลากรของ 
ศพด.ที่ไดร้ับ
การพัฒนา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดม้ี
ประสบการณ์และ
น าความรู้มาปรับ
ใช้ในการพัฒนา
เสรมิสร้างความรู้
ให้แก่เด็ก 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  1  โครงการ 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๘๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และการแสดงออก
ของเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

1 ครั้ง/ป ี
เด็กในเขตต าบล

บึงกระจับ 

120,000 
 

150,000 
 
 

150,000 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

เด็กร้อยละ ๙๐ 
มีอารมณ์และ
สติปัญญาด ี  

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 

อารมณ ์ สังคม 
สติปัญญา 

กอง
การศึกษา

ฯ 

๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
1.อาหารกลางวัน 
2.วัสดุการเรียนการ
สอน 
3.หนังสือเรียน 
4.อุปกรณ์การเรียน 
5.เครื่องแบบนักเรียน 
6.กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ศพด.บ้านบึง
กระจับ,ศพด.

บ้านเกาะบรเพ็ด 

745,800 
 

796,190 
 

700,000 
 

700,000 700,000 เด็กร้อยละ 
100 ได้รับ
การสนับสนุน
การศึกษา 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
สนับสนุนปัจจัย
หลักในการพัฒนา
การศึกษา 

กอง
การศึกษา

ฯ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๘๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการจดัหาวัสดุที่ใช้ใน
การสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด 
หมู่ที่ 1   

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยภายในท้องถิ่น
มีการพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 
4 ด้าน 

จัดหาวัสดุส าหรับ
สร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบฐาน

การเล่นของสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ท่ีกรม

ส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ก าหนด) 

- 100,000 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เด็กปฐมวัยภายใน
ท้องถิ่นได้รับการ
การพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย
ครบทั้ง 4 ด้าน 

กอง
การศึกษา

ฯ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๘๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
นักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต
ต าบลบึงกระจับ 

เพื่อเป็นค่าอาหาร
เสรมิ (นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนสังกัด (สพฐ) 
ในเขตต าบลบึงกระจับ 

จ านวน 293 คน 
คนละ 7.37 

บาทต่อคนต่อวัน 
จ านวน 260 วัน 
(ข้อมูล ณ 10 

มิถุนายน 2561) 

676,420 561,450 500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมินม 100 
% 

เด็กได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน ์ช่วย
เสรมิสร้างร่างกาย
พัฒนาการของเด็ก 

กอง
การศึกษา

ฯ 

5 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

เพื่อเป็นค่าอาหาร
เสรมิ (นม) ให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก 

จ านวน 103 คน 
คนละ 7.37 

บาทต่อคนต่อวัน 
จ านวน 260 วัน 
(ข้อมูล ณ 10 

มิถุนายน 2561) 

216,540 197,370 190,000 190,000 190,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมินม ๑๐๐ 
%   

เด็กได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน ์ช่วย
เสรมิสร้างร่างกาย 
พัฒนาการของเด็ก 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  5  โครงการ 1,758,760 1,805,010 1,540,000 1,540,000 1,540,000    

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๘๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)  (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนอาหารกลางวัน 

ให้กับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)  

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีน
ในเขตต าบลบึงกระจับ 

โรงเรียนสังกัด 
(สพฐ)ในเขต

ต าบลบึงกระจับ 
2 แห่ง  

632,000 1,172,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
นักเรียนท่ีได้รับ
ต่อคนต่อวัน 

มีการบูรณาการ
ด้านบริหารจัดการ
อย่างเป็นธรรมและ
เป็นระบบ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  1  โครงการ 632,000 1,172,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๙๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 

เพื่อก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเกาะบรเพ็ด 

บริเวณ ศพด.
บ้านเกาะบรพด็ 

30,000 - - - - ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด แล้ว
เสร็จ) 

บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเกาะ
บรเพ็ดน้ าไม่ท่วม
ขัง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

2 ปรับปรุงตดิตั้งพัดลม
พร้อมอุปกรณ์อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นบึง
กระจับ หมู่ที่ 4  

เพื่อปรับปรุงตดิตั้งพัด
ลมให้กับอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นบึง
กระจับ หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงพร้อม
ติดตั้งพัดลมตดิ
ผนัง จ านวน 8 

ตัว ภายใน
อาคาร ศพด.
บ้านบึงกระจับ 

หมู่ที่ 4 

36,600 - - - - จ านวนพัดลมที่
ท าการติดตั้ง
แล้วเสร็จ 
จ านวน 8 ตัว 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับอุณภูมิที่
เหมาะสมในฤดู
ร้อน 

กอง
การศึกษา

ฯ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๙๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างห้องน้ า ศพด.
บ้านเกาะบรเพ็ด 

เพื่อก่อสร้างห้องน้ าใช้
ภายนอกส าหรับครู
และผูป้กครอง ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเกาะบรเพ็ด 

ก่อสร้างห้องน้ า 
แบบ 2 ห้อง 

ภายนอกอาคาร
เรียน (ก่อสรา้ง

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 250,000 - - - ห้องน้ า ศพด.
บ้านเกาะ
บรเพ็ด แบบ 2 
ห้องที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ครูและผู้ปกครองมี
ห้องน้ าอย่างถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  ๓  โครงการ 66,600 25๐,๐๐๐ - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๙๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อมีกิจกรรม
สร้างสรรคส์ าหรับ
พัฒนาเด็ก,เยาวชน
อย่างมีคุณภาพ ให้มี
จิตส านึก มีคณุธรรม 
จริยธรรม ท่ีด ี

เด็กและเยาวชน
ในต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ
เยาวชน ร้อย
ละ ๕๐ มี
จิตส านึกท่ีด ี

เด็กและเยาวชน
ร่วมกิจกรรม
สร้างสรรคส์ าหรับ
พัฒนาเด็ก,เยาวชน
ให้มีคุณภาพท่ีด ีทั้ง
ด้านร่างกาย และ
สภาพจติใจ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - 20,000 20,000 20,000 20,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๙๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น งาน
มะขามหวาน นครบาล
เพชรบูรณ ์

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานงานมะขามหวาน
ประเพณีของชาว
จังหวัดเพชรบูรณ ์

อุดหนุน
ส านักงานอ าเภอ
วิเชียรบุรี ที่ท า
การปกครอง

อ าเภอวิเชียรบรุ ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการส าเร็จ
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการบูรณาการ
ด้านบริหารจัดการ
อย่างเป็นธรรมและ
เป็นระบบ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๙๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 

เพื่อแข่งขันกีฬา
ภายในท้องถิ่น หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
การส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันในระดับต่างๆ 

จ านวน 2 
กิจกรรม 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กิจกรรมด้าน
การกีฬาด าเนิน
กิจกรรมแล้ว
เสร็จ 

บุคลากร 

หน่วยงาน และ
ประชาชนท่ัวไปได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์สุขภาพ
ที่ดีห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา

ฯ 

2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ และเรือพาย 

เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬา การจัดการ
แข่งขันเรือพาย การ
ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
ระดับต่างๆ 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

230,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

บุคลากร 

หน่วยงาน และ
ประชาชนท่ัวไปได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์สุขภาพ
ที่ดีห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  2  โครงการ 230,000 250,000 250,000 250,000 250,000    
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๙๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟ  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีบังไฟในทุกๆ
ระดับ 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
โครงการ
กิจกรรมที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนในต าบล
ได้มสี่วนร่วม
กิจกรรมประเพณีที่
ดีงาม สืบสาน
ต่อๆไป 

กอง
การศึกษา

ฯ 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 
ประเพณีแห่น้ า 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สารประเพณีแห่น้ าใน
ต าบล 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการแห่
เทียน
เข้าพรรษาท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 1 
โครงการ 

ประชาชนในต าบล
บึงกระจับมี
ประเพณีที่ดีงาม 
สืบสานต่อๆไป 

กอง
การศึกษา

ฯ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๙๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สารวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาในต าบล 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
โครงการแห่
เทียน
เข้าพรรษาท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 1 
โครงการ 

ประชาชนในต าบล
บึงกระจับมี
ประเพณีที่ดีงาม 
สืบสานต่อๆไป 

กอง
การศึกษา

ฯ 

4 โครงการสวดท านอง
สรภญัญะ 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สารการสวดร้อง
ท านองสรภัญญะ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 20,000 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
ส่งเสริม 1 
โครงการ 

ประชาชนในต าบล
ได้รับการส่งเสรมิ
สืบสานการสวด
ท านองสรภัญญะ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบรูณ์ 

~ ๑๙๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจดังานประเพณี 
ต่างๆ  

เพื่อเสรมิ สรา้งสุข ผู้
สูงวัย จิตแจ่มใส สืบ
สานวัฒนธรรมไทย 
หรือกิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์และ
สืบสานศลิปะ 
วัฒนธรรมไทย 
ประเพณีท้องถิ่น เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ 
ลอยกระทง 
การละเล่นพ้ืนบ้าน 
ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 

ในทุกวันส าคัญ
ของไทย และทุก

กิจกรรมของ
ท้องถิ่น 

162,900 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้ให้
ความส าคญัใน
ประเพณีไทย และ
วันส าคัญต่าง ๆ 
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  5  โครงการ 207,900 260,000 240,000 240,000 240,000    
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๙๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.๑ แผนงานสาธารณสุข  :  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 กิจกรรมด้านการป้องกัน/
รณรงค์ เกี่ยวกับการ
ระบาดของไขเ้ลือดออก 

เพื่อสนับสนุน วัสด,ุ
อุปกรณ,์เครื่องมือ 
ฯลฯ ที่ใช้ในการ
ป้องกันเกี่ยวกับการ
ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

12,700 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

หมู่บ้านทั้ง 10 
หมู่ ไดร้ับการ
ส ารวจและ
ควบคุมค่า
ความซุกของ
ลูกน้ ายุงลาย 
ครบ 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบล
มีความรู้ในการ
ป้องกันควบคุมการ
ระบาดของลูกน้ า
ยุงลายพาหะน า
โรคไขเ้ลือดออก 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

๒ โครงการบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
อบต.บึงกระจับ 

เพื่อการบริการด้าน
การแพทย์เบื้องต้น
ให้กับประชาชนใน
ต าบล 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

359,032 525,000 525,000 525,000 525,000 ประชาชนร้อย
ละ ๑๐๐ ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้นทางด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

กอง
สาธารณสุ

ข 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๙๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.๑ แผนงานสาธารณสุข  :  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัข
บ้า (ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณฯ์) 

เพื่อสนับสนุน วัสด,ุ
อุปกรณ์การแพทย์
,เครื่องมือ ฯลฯ ที่ใช้
ในการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และค่าส ารวจจ านวน 
สุนัข แมว 

จ านวน 1 
โครงการ 

46,350 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

สุนัขและแมว
ภายในต าบลได้รับ
การควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข็มแข็งและ
ยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริม รณรงค์ให้
ใช้เกลือท่ีมีสาร
ไอโอดีน ในการ
ป้องกันโรคคอพอก 
และประโยชน์อื่นๆ
จากสารไอโอดีน 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนไม่เป็น
โรคคอพอก และ
ได้รับประโยชน์
ต่างๆจากเกลือ
ไอโอดีน 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.๑ แผนงานสาธารณสุข  :  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 การส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์(สุนัข
,แมว) 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

มีระบบฐานข้อมลู
จ านวนสัตว์ที่ข้ึน
ทะเบียน ซึ่งง่ายต่อ
การบ าบัด ควบคมุ 
และรักษาโรค 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

รวม  จ านวน  5  โครงการ 418,082 610,000 610,000 610,000 610,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.๑ แผนงานสาธารณสุข  :  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ) (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น
ด าเนินกิจกรรมภายใต้
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

จ านวน 10 
หมู่บ้านๆละ 

20,000 บาท 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผลการด าเนิน
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนต าบลบึง
กระจับได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ 

มีภูมิคุม้กัน ด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

รวม  จ านวน  1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 กิจกรรมฝึกอบรม 
ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การบริหารจัดการ แก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย 

เพื่อเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการบริหาร
จัดการ พร้อมทั้ง
ส่งเสริม อบรมให้
ความรู้ ในการจดัการ
ด้านขยะมลูฝอย 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

107,200 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจและ
น าไปปฏิบตัิอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

2 โครงการ “ลดปรมิาณ
ขยะ การทิ้งขยะ การคดั
แยกขยะ และการก าจดั
ขยะในครัวเรือนและ
ชุมชนให้ถูกวิธีตาม
แผนปฏิบัติการแยกก่อน
ทิ้ง” 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใน
การ อบรมให้ความรู้ 
การลดปริมาณขยะ 
การคัดแยก การก าจัด 
อย่างถูกวิธี 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 25,000 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจและ
น าไปปฏิบตัิอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุ
ขฯ (โอน
ครั้งท่ี 

4/2562) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม     

 5.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการ Big Cleaning 
Day 

เพื่อร่วมด าเนิน
กิจกรรมท าความ
สะอาดพื้นท่ีต่างๆ
ภายในต าบล 

จ านวน 1 
โครงการ 

1,500 - - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนในต าบล
รู้รักสามัคค ีพื้นที่
ในต าบลมีความ
สะอาดและหน้าอยู่
ยิ่งข้ึน 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

รวม  จ านวน  ๓  โครงการ 108,700 75,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงบ่อกลบ
ขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ 

เพื่อขุดบ่อขยะ/
ปรับปรุง ระบบก าจดั
ให้มี ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ขุดบ่อขยะ รอง
พื้นบ่อด้วยแผ่น
พลาสติกขนาด 
0.50 มม. พร้อม
ตะแกรงเหล็ก

ล้อมรอบบ่อขยะ 

- 350,000 - - - ประสิทธิภาพ
การก าจัดขยะ
เพิ่มมากข้ึน 

หลุมกลบขยะมลู
ฝอย มีปรมิาณ
รองรับการก าจดั
ขยะที่เพิ่มมากขึ้น 
และมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ  

2 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเลียบ
คลองลุมพุก (หมู่ที่ 1-8) 

เพื่อสามารถเป็น
สถานท่ีวิ่งออกก าลัง
กาย และพัฒนาเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยว 
ต้นไมส้วยงามเลียบ
คลอง 

จ านวน 1 แห่ง - - 100,000 - - จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมี
สิ่งแวดล้อมน่า
เป็นอยู่ต่อสุขภาพ 
กาย และจติใจ 

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 

รวม  จ านวน  2  โครงการ - 35๐,๐๐๐ 100,000 - -    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรต ิการ
ด าเนินงานหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิของสมเด็จ
พระปรมินทร์มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

เพื่อสืบสานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ
ของสมเด็จพระ
ปรมินทร์มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ทุกภาคส่วน
ร้อยละ 80 ได้
ร าลึกพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริ
ย์ทุกพระองค์ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไทย และเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ การ
ด าเนินงานหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดั
งานพระบรมราชาภิเษก 
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร์
เทพยวรางกูร 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริยไ์ทย 
และเป็นศูนย์ร่วมจิตใจ
ของคนในต าบล 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

223,750 150,000 150,000 150,000 150,000 ทุกภาคส่วน
ร้อยละ 80 ได้
ร าลึกพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริ
ย์ทุกพระองค์ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไทย และเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรต ิการ
ด าเนินงานหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้องกับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริยไ์ทย
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในต าบล 

จ านวน 1 
โครงการ 

106,523 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุกภาคส่วน
ร้อยละ 80 ได้
ร าลึกพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริ
ย์ทุกพระองค์ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ไทย และเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคน
ในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรต ิการ
ด าเนินงานหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้องกับ
บุคคลส าคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริยไ์ทย 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริยไ์ทย
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในต าบล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 86,000 80,000 80,000 80,000 ทุกภาคส่วน
ร้อยละ 80 ได้
ร าลึกพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริ
ย์ทุกพระองค์ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ไทย และเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคน
ในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด  

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 การจัดงานต่างๆ และ
กิจกรรมในโครงการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องอาทิ วัสดุ 
อาหาร ฯลฯ ในการจัด
งานกิจกรรมต่างๆ 
และตามนโยบายของ
รัฐบาล 

จ านวน 4 
โครงการ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการตาม
โยบายของรัฐ 

ประชาชนไดร้่วม
คิดร่วมท าพัฒนา
ท้องถิ่นตาม
นโยบายรัฐบาล 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่ออบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม 

80 % 

21,100 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ  

น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการ
ตรวจสอบของ สตง.ด้าน
การป้องกันการทุจริต
คอรั่ปช่ันฯ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์กร 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 การทุจริต
ลดลงเป็นร้อย
ละ ๐ 

องค์กรบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส 

 ไม่เกดิการทุจริต
คอรัปช่ัน 

ส านักงาน
ปลัด 

8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการ
เลือกตั้ง และ
ประชาชนรู้จักใช้สิทธิ
ในการเลือกตั้งอย่าง
ถูกต้อง 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ร้อย
ละ ๗๐ ขึ้นไป 
มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนไปใช้
สิทธิในการเลือกตั้ง 

เพื่อเป็นตัวแทนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

9 จัดซื้อพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 

เพื่อส าหรับพิธีการวัน
ส าคัญต่างๆ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้งใน
การจัดซื้อ 

มีพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้หรือพวก
มาลัยส าหรับวาระ
ที่มีความส าคัญ 

ส านักงาน
ปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการอบรมจัดการ
น้ าตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

เพื่ออบรมให้ความรู ้
วิธีการท าธนาคารน้ า
ใต้ดิน 

จ านวน 14 
อปท.ในเขต

อ าเภอวิเชียรบรุ ี

- 28,000 - - - จ านวน 14 
อปท.เขต
อ าเภอวิเชียร
บุรีที่เข้าร่วม
อบรม 

ทั้ง 14 อปท.ใน
เขตอ าเภอวิเชียร
บุรีสามารถน า
ความรู้และวิธีการ
ปฏิบัติไปใช้ในพื้นที่
ของตนเองได ้

ส านักงาน
ปลัด (ตั้ง
จ่ายเป็น
รายการ

ใหม่ ครั้งที่ 
1/2562) 

11 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
ให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ 

อบรมส่งเสรมิด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม
ของบุคลากรในองค์กร 

บุคลากรภายใน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึง

กระจับ 

- 8,340 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
มากกว่า 80% 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ในองค์กร 

ส านักงาน
ปลัด (ตั้ง
จ่ายเป็น
รายการ

ใหม่ ครั้งที่ 
6/2562) 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ เคลื่อนที่สรา้ง
รอยยิ้มให้กับประชาชน 

เพื่อสนับสนุนหน่วย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ ์

จ านวน 1 
โครงการ 

- 134,500 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
มากกว่า 80% 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
และแก้ไขความ
เดือนร้อนได้ทัน
สถานการณ ์

ส านักงาน
ปลัด (ตั้ง
จ่ายเป็น
รายการ

ใหม่ ครั้งที่ 
13/256

2) 

รวม  จ านวน  12  โครงการ 354,373 720,840 550,000 550,000 550,000    

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการ กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยรางกูร 
เนื่องในโอกาศมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 (กิจกรรม จา้ง
เหมาถมดินปรับพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะฯ/จ้าง
เหมาปรบัปรุงภูมิทัศน์
คลองสวยน้ าใส) 

เพื่อจ้างเหมาปรบัปรุง
สวนสาธารณะเฉลมิ
พระเกียรติฯ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ฟื้นฟู พัฒนา
ล าน้ า คูคลอง 

ปรับปรุง
สวนสาธารณะ

บริเวณบึง
กระจับ 

- 119,900 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ไทย และเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคน
ในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด (จ่าย

ขาด
เงินทุน

ส ารองเงิน
สะสม) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างป้าย
เฉลิมพระเกียรตฯิ 
(กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณฯ์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระ
เกียรตฯิ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 3 ม. สูง 3 

ม. 

- 129,100 - - - จ านวนป้ายที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ไทย และเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคน
ในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด (จ่าย

ขาด
เงินทุน

ส ารองเงิน
สะสม) 

3 โครงการกิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาแรงงาน ต้นไม้ 
หญ้า วัสดุ งานสี วัสดุ
ไฟฟ้า ธง ฯลฯ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 392,981 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ไทย และเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคน
ในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด (จ่าย

ขาด
เงินทุน

ส ารองเงิน
สะสม) 

รวม  จ านวน  3  โครงการ - 641,981 - - -    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.
วิเชียรบุรี จ.เพชรบรูณ ์ 

เพื่อประชาชนสามารถ
ติดต่อขอรับบริการขอ
ความช่วยเหลือผ่าน
ทางศูนย์ฯ ช่วยเหลือ
ให้ทันท่วงที 

อุดหนุน อบต.
ซับน้อย อ.
วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ ์

15,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการเพิม่ขึ้น 

มีศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจดังานพิธีบรวง
สรวงดวงพระวญิญาณ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อ.วิเชียรบุรี จ.
เพชรบูรณ ์

เพื่อให้ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้ร่วมกัน
น้อมร าลึกพระมหา
กรุณาธิคณุของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม
พลังมวลชน 
และประชาชน
ทุกหมู่เหล่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการส าเร็จ
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

มีศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างท่ีมี
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  จ านวน  2  โครงการ 65,000 62,000 62,000 62,000 62,000    

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (อุดหนุนสว่นราชการ)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดังานรัฐพิธี อ.
วิเชียรบุรี จ.เพชรบรูณ ์

เพื่อให้ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้ร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม
พลังมวลชน 
และประชาชน
ทุกหมู่เหล่า 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 โครงการส าเร็จ
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้มโีอกาส
ร่วมใจกับน้อม
ร าลึกจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
โดยทั่วถึงและ
พร้อมเพียงกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  จ านวน  1  โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000    

 
 
 
 
 
 
  
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริม อบรมให้
ความรู ้และสร้าง
จิตส านึกการช าระภาษ ี 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
อบรมให้ความรู้ แก่
ประชาชนในต าบล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนไดร้ับ
วามรู ้และมสี่วน
ร่วมในการพัฒนา
บ้านเมือง 

กองคลัง 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - 2๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ อปพร. 

เพื่อให ้อปพร. และ
ผู้รับการอบรม มี
ความรู้ และความ
พร้อมในการป้องกัน
ภัยต่าง ๆ 

จ านวน 1 
โครงการ 

254,910 250,000 250,000 250,000 250,000 เจ้าหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีร้อยละ  

๘๐ 

อปพร.และผู้รับ
การฝึกอบรบ มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ป้องกันและ
บรรเทาภัย ต่าง ๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 

เพื่อให้ อปพร. 
นักเรียน ประชาชน 
พนักงาน ผู้น าหมู่บ้าน 
ได้รับการอบรม มี
ความรู้ และความ
พร้อมในการป้องกัน
ภัยต่างๆในเบื้องต้น 

จ านวน 1 
โครงการ 

26,230 - - - - ผู้รับฝึกการ
อบรม มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
และป้องกันได้
ร้อยละ 80 

 

อปพร.นักเรียน 
ประชาชน 
พนักงาน ผู้น า
หมู่บ้านมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาภัยต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันลด
อุบัติเหตุ และรักษาความ
สงบเรียบร้อยในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

จัดตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาล/จุด
ตรวจหาสารเสพตดิ 

จ านวน 1 
โครงการ 

10,050 24,800 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุบน
ท้องถนนลดลง 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ที่มักจะ
เกิดขึ้นบ่อยในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด  

4 โครงการป้องกันลด
อุบัติเหต ุและรักษาความ
สงบเรียบร้อยในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

จัดตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาล/จุด
ตรวจหาสารเสพตดิ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุบน
ท้องถนนลดลง 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ที่มักจะ
เกิดขึ้นบ่อยในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด  

รวม  จ านวน  4  โครงการ 291,190 294,800 290,000 290,000 290,000    
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั  (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีต าบลบึง
กระจับในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

โรงเรียนในเขต
ต าบลบึงกระจับ 
2 แห่ง แห่งละ 
5,000 บาท 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการส าเร็จ
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

เยาวชนรับรู้ถึงโทษ
ภัยและห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการบรูณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิด้วยพลัง
แผ่นดิน ท้องถิ่น และ
ชุมชน จ.เพชรบูรณ ์

เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมและ
บูรณาการร่วมกัน
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในทุกระดับ 

จังหวัด
เพชรบูรณม์ี

การบูรณาการ
ร่วมกับอปท. 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 โครงการส าเร็จ
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

มีการบูรณาการ
ด้านบริหารจัดการ
อย่างเป็นธรรมและ
เป็นระบบ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  จ านวน  2  โครงการ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000    

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.3 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าค่าพิกัด
แนวเขตการปกครอง  

เพื่อมีข้อมูลพื้นท่ีพิกัด
ของแนวเขตต าบล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

อบต.มีแนวเขต
พื้นที่การปกครอง
ที่แม่นย า 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - 5,000 5,000 5,000 5,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.4 แผนงานงบกลาง  :  งบกลาง   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแกไ้ขปัญหา,

ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการประสบ
ภัยทางธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย,อัคคีภัย,วาตภัย
,ภัยแล้ง ฯลฯ 

เพื่อแก้ไขและให้การ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้นแก่ประชาชน
ผู้ประสบภยัได้อย่าง
รวดเร็ว  เช่นซ่อมแซม
ถนน,บ้านเรือน,สิ่งของ 
ฯลฯ 

หมู่บ้านท่ีได้รับ
ความเดือนร้อน
จากการประสบ
สาธารณะภัย

กรณีฉุกเฉิน และ
ความเดือดร้อน

เร่งด่วนของ
ประชาชน
ส่วนรวม 

105,049 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการแก้ไข
ปัญหา ร้อยละ 
80 

ประชาชนผู้
เดือดร้อนจากการ
ประสบภัยได้รบั
การช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่าง
รวดเร็วช่วย
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  จ านวน  1  โครงการ 105,049 300,000 300,000 300,000 300,000    
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจดัการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.4 แผนงานงบกลาง  :  งบกลาง  (รายจ่ายตามข้อผูกพัน) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ส่วนเกินค่าขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับราษฎร ์บ้าน
โคกสามคัคี หมู่ที่ 9 
(ข้อบัญญัติ) 

เพื่อสมทบเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน หมู่ที่ 9 

สมทบส่วนเกิน
ค่าขยายเขต
ไฟฟ้า แบ่ง เป็น 
3 งวด  

 234,020   242,020  - - - จ านวนงวดที่ได้
ด าเนินการ
สมทบแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนหมู่ที ่9 
บ้านโคกสามัคคี มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  1  โครงการ 234,020 242,020 - - -    
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยไผ ่หมู่ที่ 3,9 
เชื่อมต่อระหว่าง ต.บึง
กระจับ – ต.โคกปรง 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้า  ของแหล่ง
น ้า ใช้ท้าเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 
ในทุกฤดูกาล 

จ้านวน 1 แห่ง 
ขนาดกว้าง 18 

เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
ลึก 2 เมตร 

- 2,810,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ  

และน ้าไม่ท่วม
พื นที่ท้าการเกษตร 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

๒ โครงการแก้มลิงบึง
กระจับ-ไดตะโก 
(ตอนล่าง) 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้าจากแม่
น ้าป่าสัก ให้ประชาชน
ได้ใช้น ้าเพื่ออุปโภค
บริโภค และใช้ท้า
เกษตรได้อย่าง
เพียงพอตลอดทั งป ี

ขุดลอกแก้มลิง 
ตอนล่าง 52 ไร ่

- - - - 1,000,000 มีแหล่งน ้าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค  และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการขุดลอกคลอง
น ้าด้า/หนามด้า  หมู่ 9 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้า  ของแหล่ง
น ้า ใช้ท้าเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 
ในทุกฤดูกาล 

จ้านวน 1 แห่ง 
ขนาดกว้าง 15 
ม. ยาว 650 ม.

ลึก 3 ม. 

- - - 1,000,000 - มีแหล่งน ้าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค  และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

4 โครงการขุดลอกคลอง
ไผ่ขวาง หมู่ 9 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้า  ของแหล่ง
น ้า ใช้ท้าเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 
ในทุกฤดูกาล 

ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 

21,000 ม. 

- 1,000,000 - - - มีแหล่งน ้าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค  และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกคลอง
หิน  หมู่ 8 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้า  ของแหล่ง
น ้า ใช้ท้าเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 
ในทุกฤดูกาล 

จ้านวน 1 แห่ง 
ปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 
21,000 ลบ.ม 

- - 1,000,000 - - มีแหล่งน ้าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค  และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

6 โครงการขุดลอกคลอง
บัวงาม  หมู่ 6 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้า  ของแหล่ง
น ้า ใช้ท้าเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 
ในทุกฤดูกาล 

ขนาด ยาว 
800  ม. กว้าง 

15 ม.  
ลึกเฉลีย่  4 ม. 

- - - - 400,000 มีแหล่งน ้าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค  และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกคลอง
ปึกหวาย 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้าของแหล่งน ้า 
ใช้ท้าการเกษตรได้
อย่างเพียงพอในทุก
ฤดูกาล 

 

ขนาด ยาว 
400 ม. กว้าง 
50 ม. ลึกเฉลี่ย 

4 ม. 

- - 2,000,000 - - จ้านวน
โครงการขุด
ลอกคลองห้วย
ไผ่ที่ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

8 โครงการขุดลอกคลอง
ไผ่งาม  หมู่ 6 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้า  ของแหล่ง
น ้า ใช้ท้าเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 
ในทุกฤดูกาล 

ขนาด ยาว 
300  ม. กว้าง 

30 ม.  
ลึกเฉลีย่  3 ม. 

- - - - 2,000,000 มีแหล่งน ้าใน
การอุปโภค 
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๕ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค  และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการขุดเปิดทางน ้า
คันสระท้าเล ช่วงที่ 2 
หมู่ 5 

เพื่อเปิดทางน ้าลงสระ
ท้าเลกักเก็บน ้าไว้
อุปโภค บริโภค 

ขุดลอกคันดิน
ความยาว 62 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4.50 ม. 
(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บึง
กระจับก้าหนด) 

- 487,000 487,000 - - มีช่องระบาย
น ้าลงสระท้าเล 

ประชาชนมีน ้ากัก
เก็บเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ต่อ
ความต้องการ 

อบต./
จังหวัด/

กลุ่ม
จังหวัด/

หน่วยงาน
ที่เกียว
ข้อง 

รวม  จ้านวน  9  โครงการ - 4,297,000 3,487,000 - 3,400,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ประเภทฝาย และประตเูปิด-ปิด)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างฝายได
ตะโก หมู่ 7,9 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้า  ของแหล่ง
น ้า ใช้ท้าเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 
ในทุกฤดูกาล 

จ้านวน 1 แห่ง 
ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 100 
เมตร 

- - - 2,000,000 - จ้านวนฝายได
ตะโก ท่ี
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

2 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าล้นกั นคลองห้วยไผ่ 
หมู่ 3,9 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บน ้า  ของแหล่ง
น ้า ใช้ท้าเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 
ในทุกฤดูกาล 

ขนาดกว้าง 8  
เมตร 

ยาว 30  เมตร 
(จ้านวน 2 ช่วง) 

- - 1,600,000 - - จ้านวนฝาย
คลองห้วยไผ่ ท่ี
สร้างแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสง่เสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ประเภทฝาย และประตเูปิด-ปิด) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างผนัง
กั นตลิ่งแม่น ้าป่าสัก 
(เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) 
หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ผนังป้องกันตลิ่งให้
สามารถป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง
บริเวณฝายบ้าน
ระนามสวนหมากได ้

ขนาด 200 
เมตร สูง 25 

เมตร  

- - - - 5,000,000 จ้านวน
ครัวเรือนมีน า้
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค  และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

อบจ./
อบต./ 

หน่วยงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
ส้าหรับให้น ้าล้นผ่าน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น ้า ใช้ท้าการเกษตร
,อุปโภค-บริโภค ได้
อย่างเพียงพอ 

ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 30 
เมตร สูง 2 

เมตร 

- 674,000 674,000 - - จ้านวน
ครัวเรือนมีน า้
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

อบต./
จังหวัด/

กลุ่ม
จังหวัด 

รวม  จ้านวน  4  โครงการ - - 2,274,000 2,000,000 5,000,000    
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านซับสวัสดิ ์หมู่ 1 
(ถนนเช่ือมระหว่าง
ต้าบลบึงกระจับ- ต้าบล
โคกปรง  อ้าเภอวิเชียร
บุรี) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก  

แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,400 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางข้างละ 

0.50 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ปีละ 600 ม. ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรในเส้นทาง
สายหลัก  อีกทั งเป็น
เส้นทางสัญจรท่ี
ช้ารุดมาเป็น
เวลานาน 

อบจ./
อบต./ 

หน่วยงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบึกระจับ - 
บ้านราษฎรเ์จรญิ หมู่ 5 
(บจ.2004)(ถนนเช่ือม
ระหว่างต้าบลบึง
กระจับ- ต้าบลกันจ ุ  
อ้าเภอบึงสามพัน) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก  
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,400 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางข้างละ 

0.50 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ปีละ 600 ม. ประชาชนไดร้ับ
การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การสญัจรใน
เส้นทางสายหลัก  
อีกทั งเป็นเส้นทาง
สัญจรที่ช้ารุดมา
เป็นเวลานาน 

อบจ./
อบต./ 

หน่วยงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านเกาะ
บรเพ็ด – บ้านเตาถ่าน 
(ถนนเช่ือมระหว่าง
ต้าบลบึงกระจับ – 
ต้าบลกันจุ อ.บึงสาม
พัน) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก  
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวจราจร กว้าง 
7 เมตร ยาว 
8,000 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

- - - 29,480,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ร้อยละ ๗๐ ขึ น
ไป 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรในเส้นทาง
สายหลัก  อีกทั งเป็น
เส้นทางสัญจรท่ี
ช้ารุดมาเป็น
เวลานาน 

อบจ./
อบต./ 

หน่วยงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบ่ออนุบาล
ปลา-โค้งสุพรรณ) หมู่ที ่
4-หมู่ที่ 7 (ถนนเช่ือม
ระหว่าง ต.บึงกระจับ - 
ต.สามแยก อ.วิเชียรบรุี) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
5.00 ม.
ระยะทาง 

3,556.00 ม.
หรือมีพื นท่ีไม่

น้อยกว่า 
17,780 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้าง

ละ 0.50 ม. 
(ตามแบบ 

มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น) 

- - - 9,792,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ ๗๐ ขึ น
ไป 

ประชาชนไดร้ับ
การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การสญัจรใน
เส้นทางสายหลัก  
อีกทั งเป็นเส้นทาง
สัญจรที่ช้ารุดมา
เป็นเวลานาน 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเตาถ่าน (เชื่อมต่อ 
บ้านโคกกรวด ต.กันจุ 
อ.บึงสามพัน) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก  
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ้าหน่ายสู่ตลาด 

ผิวจราจรกว้าง 
6 ม. ยาว 
5,000 ม. 

หนา 0.05 ม. 
พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 

1.50 ม. 

- - - - 15,000,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ร้อยละ ๗๐ ขึ น
ไป 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรในเส้นทาง
สายหลัก  อีกทั งเป็น
เส้นทางสัญจรท่ี
ช้ารุดมาเป็น
เวลานาน 

อบจ./
อบต./ 

หน่วยงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล.
สายบ้านเกาะบรเพ็ด - 
โค้งสุพรรณ ม.7 บ.
ระนามสวนหมาก ต.บึง
กระจับ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม.
ระยะทาง 

155.00 ม.หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
930.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบ 
มาตรฐานงาน

ก่อสร้างท้องถิ่น) 

- 487,000 487,000 - - ต ำบลมีถนน
ส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก  
ร้อยละ ๗๐ ขึ้น
ไป 

ประชำชนไดร้ับ
กำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนใน
กำรสญัจรใน
เส้นทำงสำยหลัก  
อีกทั้งเป็นเส้นทำง
สัญจรที่ช ำรุดมำ
เป็นเวลำนำน 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนาไรเ่ดียว – 
บ้านบึงกระจับ (บริเวณ
หน้าท่ีท้าการ อบต.บึง
กระจับ) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม.
ระยะทาง 

800.00 ม.หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800 ตาราง

เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 
(ตามแบบ 

มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น) 

- - 2,708,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ  
และน ้าไม่ท่วม
พื นที่ท้าการเกษตร 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาไร่
เดียว-บึงกระจับ ต.บึง
กระจับ อ.วิเชียรบรุี จ.
เพชรบูรณ ์

เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมมีาตรฐาน 
และลดปัญหาอุบัติเหต ุ

กว้าง 6 ม. ยาว 
2,400 ม. หนา 

0.15 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ปีละ 600 ม. ประชาชนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

รวม  จ้านวน  8  โครงการ 6,000,000 6,000,000 8,708,000 46,472,000 15,000,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
บ้านนาไรเ่ดียว – บึง
กระจับ(บจ.2002)(
ถนนเช่ือมระหว่าง
ต้าบลบึงกระจับ- ต้าบล
ท่าโรง อ้าเภอวิเชียรบรุี) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก  
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวจราจร กว้าง 
7 เมตร 

ระยะทาง 
4,200 เมตร 
หนา 0.15 

- - 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ต ำบลมีถนน
ส ำหรับ
คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก  
ร้อยละ ๗๐ ขึ้น
ไป 

ประชำชนได้รับกำร
แก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนในกำร
สัญจรในเส้นทำง
สำยหลัก  อีกท้ังเป็น
เส้นทำงสัญจรท่ี
ช ำรุดมำเป็น
เวลำนำน 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง    
สายบ้านเกาะบรเพ็ด – 
บ้านโคกปรง(ถนนเช่ือม
ระหว่างต้าบลบึง
กระจับ- ต้าบลโคกปรง  
อ้าเภอวิเชียรบรุี) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก  
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการสัญจร 
และให้ประชาชนเกิด
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรออกจ้าหน่ายสู่
ตลาด 

ผิวจราจรกว้าง 
7 ม. 

ยาว 2,000 ม. 
พร้อมลงลูกรัง 
ไหล่ทางข้างละ 

0.50 ม. 

- - - - 6,900,000 ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ร้อยละ ๗๐ ขึ น
ไป 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรในเส้นทาง
สายหลัก  อีกทั งเป็น
เส้นทางสัญจรท่ี
ช้ารุดมาเป็น
เวลานาน 

อบจ./
อบต./ 

หน่วยงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

รวม  จ้านวน  2  โครงการ - - 14,000,000 14,000,000 20,900,000    
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : (งานไฟฟ้าถนน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)  (งานติดตั งและซ่อมแซมไฟฟ้า)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่างถนน
สาธารณะ (พลังงาน
แสงอาทิตย์) ภายในต้า
บึงกระจับ 

เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่างถนนสาธารณะ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) 
ภายในต้าบล 

ติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่างถนน
สาธารณะ 

(พลังงานแสง
อาฑิตย์) จ้านวน 

54 จุด 

- - 3,000,000 - - จ้านวน 50 จุด ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างในการ
สัญจรไปมา สรา้ง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อบต./
อบจ./ 

หน่วยงาน
ที่

เกี่ยวข้อง 

รวม  จ้านวน  1  โครงการ - - 3,000,000 - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (บ้าบัดน ้าเสยี) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน ้าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 
หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง) 

เพื่อจัดการน ้าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานร่องน ้าไร้ท่อ
กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว 
30 ม. งานบ่อผัน
น ้าลงใต้ดิน ขนาด 
0.80x0.80x1.
20 ม. จ้านวน 1 
บ่อ 

- - 10,000 - - จ้านวน 1 บ่อ ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรได้
อย่างสะดวกผิว
จราจรไม่ถูกน ้ากัด
เซาะช้ารดุ 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง

ช่าง  

รวม  จ้านวน  1  โครงการ - - 10,000 - -    
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พช.ถ.076-003 สาย
บ้านซับสวัสดิ์ หมู่ 1 
บ้านเกาะบรเพ็ด   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก  

แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

ลูกรังด้วย คสล. 
ขนาดกว้าง 

6.00 ม. ยาว 
3,000 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่
ทางข้างละ 
0.50 ม. 

- 3,049,000 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ร้อยละ ๗๐ ขึ น
ไป 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรในเส้นทาง
สายหลัก  อีกทั งเป็น
เส้นทางสัญจรท่ี
ช้ารุดมาเป็น
เวลานาน 

กองช่าง
(เงิน

อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานไฟฟ้าถนน)  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พช.ถ.076-003 สาย
บ้านซับสวัสดิ์ หมู่ 1 
ช่วงที่ 2  บ้านเกาะ
บรเพ็ด   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การคมนาคมที่สะดวก  

แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

ลูกรังด้วย คสล. 
ขนาดกว้าง 

6.00 ม. ยาว 
245 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
1,470 ตร.ม. 

- 759,000 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ร้อยละ ๗๐ ขึ น
ไป 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการ
สัญจรในเส้นทาง
สายหลัก  อีกทั งเป็น
เส้นทางสัญจรท่ี
ช้ารุดมาเป็น
เวลานาน 

กองช่าง
(เงิน

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

(เหลือ
จ่าย) 

รวม  จ้านวน  2  โครงการ - 3,808,000 - - -    
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นบึง
กระจับ หมู่ท่ี 4   

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยภายในท้องถิ่น
มีการพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 
4 ด้าน 

ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง

ปัญญา จ านวน 
1 แห่ง (ตาม
แบบฐานการ
เล่นของสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ที่กรม

ส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ก าหนด) 

- - 100,000 - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เด็กปฐมวัยภายใน
ท้องถิ่นได้รับการ
การพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย
ครบทั้ง 4 ด้าน 

อบต./
อ าเภอ/
จังหวัด/

กรมฯ (ขอ
เสนอรับ

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - 100,000 - -    
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : (งานกีฬาและนันทนาการ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลานกีฬา,สนาม
กีฬาประชาชน ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,5 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา
ส าหรับประชาชน 

 -หมู่ที่ 1 บริเวณสระ   
โคกข้าวสาร           -
หมู่ที่ 3 บริเวณสระ    
หนองปรือ           - 
หมู่ที่ 5 บริเวณที่
สาธารณะหลังวัดบึง
กระจับ 

 

ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

(ตามแบบ
สมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย) 

1,500,000
(ต่อหมู่บ้าน) 

- - - 4,500,000 
 
 

- จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้างสนาม
กีฬาแล้วเสร็จ 

ประชาชนท่ัวไปได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์สุขภาพ
ที่ดีห่างไกลยาเสพ
ติด 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - - 4,500,000 -    
 
 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกฬีานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบลบึง
กระจับ 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาต/ิเชิง
วัฒนธรรมประเพณี
ของคนในชุมชน 

ก่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวโดย 

1.ก่อสร้างบันไดรมิ
ตลิ่ง ยาว 70.00 ม. 

(งบประมาณ
4,618,000) 
2.ก่อสร้างส้วม

สาธารณะ (แบบ 5 
ห้อง) (งบประมาณ 

499,000)   
3.ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 

ยาว 250.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
750.00 ตาราง

เมตร (งบประมาณ 
379,000 ) 

- - 5,496,000 - - จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ของต าบลบึง
กระจับที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ต าบลบึงกระจับมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญ ประชาชนใน
และนอกพื้นท่ีร่วม
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
ท้ังยังสามารถสร้าง
รายได้ให้กับคนใน
พื้นท่ีภายในต าบลได้ 

อบต./
อบจ./ 

จังหวัด/
กลุ่ม

จังหวัด  

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - 5,496,000 - -    
 



~ ๒๕๗ ~ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



~ ๒๕๘ ~ 
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๒๕๙ ~ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

ประเด็น... 
 
 

 



~ ๒๖๐ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเด็น... 

 



~ ๒๖๑ ~ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๒  การติดตาม... 

 
 
 



~ ๒๖๒ ~ 
 
 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

แนวทาง... 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



~ ๒๖๓ ~ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นนที่
ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



~ ๒๖๔ ~ 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



~ ๒๖๕ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



~ ๒๖๖ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๖๗ ~ 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนินการาาแแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
ยุทธศาสาร์ อปท.  

ในเนขาจังหวัด 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประแาณ จ านวน งบประแาณ จ านวน งบประแาณ จ านวน งบประแาณ จ านวน งบประแาณ 
๑. ด้านแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน           

๒. ด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตร 

        
  

๓. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมความมั่นคง
ของคนและชุมชน 

        

  

๔. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
นันทนาการ 

        

  

5.ด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

        
  

6.ด้านการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ การ
บริหารจัดการที่ดี 
และพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
ของคนในชุมชน 

        

  

รวม           

   
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



~ ๒๖๘ ~ 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิ งคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๖๙ ~ 
 
 
 
 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังพบว่ามีการค้ายาเสพติดรายย่อย แต่เพ่ือ
เป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้
ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

 
(๒.๓)  ผลจาก... 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



~ ๒๗๐ ~ 
 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว์ ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบ และความปลอดภัยในทรัพย์สินในต าบล   
    

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



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 24 ตัว 43,200 - - - - ส านักงานปลัด 

๒ บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซ้ือเครื่อง มิกซ์เสียง ขนาด 16 ช่อง จ านวน 
1 เครื่อง 

 

12,000 - - - - ส านักงานปลัด  

3 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้บุนวม แบบมีพนังพิง
ทรงสูงเบาะนั่งกว้าง มีท่ีพักแขนสองข้าง ล้น
เลื่อนหมุนได้รอบทิศทาง ปรับระดับได้ จ านวน 
1 ตัว 

6,500 - - - - ส านักงานปลัด 

4 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 ตู้ 16,000 - - - - กองคลัง 

5 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ือแผงกั้นจราจร 10 อัน 30,000 - - - - ส านักงานปลัด 

6 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ชุด 7,900 - - - - กองคลัง 

7 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (Core) 

16,000 - - - - ส านักงานปลัด 

  



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 แผนงาน
รักษาความ

สงบ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 4 ชุด 100,000     ส านักงานปลัด 

9 แผนงาน
รักษาความ

สงบ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซ้ือชุดซ้อมดับเพลิง จ านวน 7 ชุด 28,000 - - - - ส านักงานปลัด 

10 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือชุดออกก าลังกายกลางแจ้งสูง จ านวน 4 
ชุด 

378,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

11 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จดัซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 หลัง 16,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

12 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเครื่องเสียงออกก าลังกายกลางแจ้ง 
จ านวน 6 ชุด 

80,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

13 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือชุดเวทีออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 2 
ชุด 

110,000 
 

- - - - กองการศึกษาฯ 

14 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

และการแพทย์ 

จัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบ
อินฟราเรด 

3,500 - - - - กองสาธารณสุข
ฯ 

15 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

และการแพทย์ 

จัดซ้ือเตียงฉุกเฉินประจ ารถกู้ชีพ จ านวน 1 ชุด 37,300 - - - - กองสาธารณสุข
ฯ 

  



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

และการแพทย์ 

จัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จ านวน 
1 เครื่อง 

2,500 - - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

17 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 3,000 - - - - กองช่าง 

18 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้กระจกเก็บเอกสาร จ านวน 1 ตัว 8,000 - - - - กองช่าง 

19 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 4,500 - - - - กองช่าง 

20 แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนากา

ร 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือเรือไม้ ขนาด 5 คน ลักษณะเรือหัวเรียว
ท้ายเรียว กลางล าเรือกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 
ม. ยาวไม่น้อยกว่า 10 ม. พร้อมไม้พาย 

150,000 - - - - กองการศึกษา
ฯ 

21 แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือโต๊ะท างานหน้าเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 

- 8,000 - - - ส านักงานปลัด 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

  



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๕๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน แบบมีพนักพิงและท่ีน่ังบุ
ฟองน้ าหุ้มหนังสังเคราะห์พร้อมท่ีวางแขนและ
ขาเหล็กชุบโครเมียม หมุนเก้าอี้ได้รอบตัว ปรับ
ระดับได้ จ านวน 1 ตัว 

- 3,500 - - - ส านักงานปลัด 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

23 แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือแอร์ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 
32,000 BTU พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ตัว 

- 42,300 - - - ส านักงานปลัด 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

24 แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 12 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 90 ซม. จ านวน 
2 หลังๆละ 4,500 บาท 

- 9,000 - - - ส านักงานปลัด 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

25 แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอขนาด
ไม่ต่ ากว่า 19 น้ิว จ านวน 2 เครื่อง 

- 32,000 - - - ส านักงานปลัด 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

26 แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 

- 7,900 - - - ส านักงานปลัด 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

27 แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 
2 เครื่อง 

- 5,000 - - - ส านักงานปลัด 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

  



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๕๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือตู้เอกสารเหล็ก 4 ฟุต แบบกระจก
ทรงสูง ราคาหลังละ 8,000 บาท จ านวน 2 
หลัง (จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด) 

- 16,000 - - - กองคลัง 
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

29 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบ
ประมวลผล 

- 21,000 - - - กองช่าง
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

30 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า เครื่องยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า ความจุถังน้ ามันไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 

- 10,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

31 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 4 
ฟุต จ านวน 1 หลัง 

- 8,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ
(ข้อบัญญัติ 
2562) 

32 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561) 

- 16,000 - - - กองสวัสดิการ
สังคม

(ข้อบัญญัติ 
2562) 

  



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๕๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ฟุต แบบกระจกสูง (จัดซ้ือตาม
ราคาท้องตลาด) จ านวน 1 หลัง 

- 8,000 - - - กองสวัสดิการ
สังคม

(ข้อบัญญัติ 
2562) 

34 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ตัว 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. สูงไม่น้อยกว่า 
1.00 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

- 6,340 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
5/2562) 

35 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซ้ือเครื่องท าน้ าร้อน,น้ าเย็น แบบตั้งพื้น 
จ านวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 
30x34x100 ซม. มี 2 ก็อกน้ า น้ าเย็น 10 
องศา และน้ าร้อนอุณหภูมิสูงสุด 80 องศา 
(ราคาตามท้องตลาด) 

- 5,890 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
5/2562) 

36 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซ้ือถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 
ลิตร จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) 

- 3,500 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
5/2562) 

  



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๕๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรตอ่นาที  
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- 11,000 - - - กองช่าง (ตั้ง
จ่ายเป็น

รายการใหม่ 
ครั้งท่ี 

5/2562) 

38 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซ้ือปั้มหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 
แรงม้า (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) 

- 3,000 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
9/2552) 

39 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเก้าอี้สนามเหล็ก ขนาด 1.25 เมตร 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) 

- 3,900 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
9/2552) 

40 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด) 

- 3,790 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
9/2552) 

  



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๕๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart CardReader) จ านวน 7 เครื่อง เครื่อง
ละ 700 บาท (รายละเอียดและจัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

- 4,900 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
9/2552) 

42 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด 
Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) 
(รายละเอียดและจัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

- 15,000 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
9/2552) 

43 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 1 เครื่อง) (รายละเอียดและ
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

- 32,500 - - - กองช่าง (ตั้ง
จ่ายเป็น

รายการใหม่ 
ครั้งท่ี 

9/2562) 

  



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๕๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

44 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือสว่านไร้สาย แรงดันไฟแบตเตอรี่ ไม่น้อย
กว่า 12 V 1.5AH ความเร็วรอบขณะ
เดินเครื่อง เครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) 0-
1,300 รอบ/นาที แรงบิตสูงสุดไม่น้อยกว่า
(แข็ง/อ่อน) 30/13 NM การปรับแรงบิด 
20+1 (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) 

- 5,000 - - - กองช่าง (ตั้ง
จ่ายเป็น

รายการใหม่ 
ครั้งท่ี 

9/2562) 

45 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 15,000 BTU (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าปี 2562) จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 20,000 บาท 

- 40,000 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
11/2552) 

46 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

จัดซ้ือล าโพงปากฮอร์นอลูมิเนียมกลม ขนาดไม่
ต่ ากว่า 20 น้ิว ยูนิต ขนาดไม่ต่ ากว่า 150 วัตต์ 
สายล าโพงดรอบวายมีสลิงในตัว เป็นสาย
ส าหรับติดต้ังภายนอกความยาว ไม่ต่ ากว่า 
100 เมตร ส าหรับติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 ซอยทางเข้าบ้านนายนิยม ก้านพลู
ทอง (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) 

- 7,000 - - - ส านักงานปลัด 
(ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
11/2552) 

  



บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๕๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐3 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

47 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว) พร้อมจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA (รายละเอียดและจัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 32,500 - - - กองคลัง (ตั้ง
จ่ายเป็น

รายการใหม่ 
ครั้งท่ี 

11/2552) 

48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
ความจุถังน้ ามันไม่น้อยกว่า 1 ลิตร (จัดซ้ือตาม
ราคาท้องตลาด) 

- 10,000 - - - กองการศึกษา
ฯ (ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ครั้งท่ี 
11/2552) 

49 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า (ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ) (จัดซ้ือตาม
ราคาท้องตลาด) 

- 11,000 - - - ส านักงานปลัด 
(จ่ายขาด

เงินทุนส ารอง
เงินสะสม) 

รวม  49  โครงการ 1,052,400 382,020 - - -  
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