
 



                                                 ค ำน ำ 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๑๗ โดยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนความต้องการ
อ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงด าเนินการ
ทบทวน 
  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลท่ายาง  ได้ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐)  ฉบับทบทวน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  โดยได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นภายใต้หลักประชารัฐ  เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วม
แก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  เทศบาลต าบลท่ายาง  มุ่งหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๖๗๐) 
ฉบับทบทวน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  จะได้น าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ  ตลอดจนสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
อันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  น ามาซ่ึงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  
และมีความโปร่งใส 
 

           เทศบาลต าบลท่ายาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                    
                                                  สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
 

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     ๑ – ๒๘ 
 

ส่วนท่ี  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ        
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการ  ๒๙ – ๓๒ 
    ๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น           ๓๓ 
  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.๐๑)      ๓๓ – ๓๖ 
  - รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.๐๒)      ๓๗ – ๔๖ 
           - บัญชีสรุปครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)          ๔๗ 

          - บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ๔๘ – ๕๑ 
  

 



                                                                               

๑ 

 
 

   
 
 

  
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕   ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ     
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส า คัญ อาทิ มิติ
เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชนการแก้ปัญหาด้านความยาก
และความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ
ยังคงมีช่ องว่ างที่ สา มารถพัฒนาต่อ ไปได้  มิติสิ่งแ วดล้อมที่ กา รฟ้ืนฟูและรั กษาทรัพยากรธรรมชา ติ                
และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใต้เง่ือน ไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา   
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ีต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐาน    
ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซ่ึงรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง ม่ันคง    
ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 
 
 

 

ส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



๒ 
 
 

  

 
 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่ง ค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก   
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ   
ความเป็นธรรมและความอยู่ ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแ วดล้อม       
ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 
 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
ม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน     มีระบบ
การเมืองที่ ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 



๓ 
 

 ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ ดีมีสุข ได้รั บ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า  การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี 
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่ มุ่งประโยชน์ ส่วน รวมอย่า งยั่ งยื น และให้ ควา มส าคัญ กับกา รมีส่ วน ร่วมของประชา ชน                  
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล     
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
 
 



๔ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

                                
 
 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



 ๕ 
 

 
                                                                                                                              
 

 
 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 



                                                                                                                              ๖ 
 
 
 

 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งข้ัน 



                                                                                                                            ๗ 
 

 
 

 

  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



                                                                            ๘                                                                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒๕๘๐) 

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 



                                                                                                                              ๙         

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



                                                                                                                                     
                                                                                                                              ๑๐ 
 
 

                           ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

   ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 



                                                                                                                            ๑๑ 
 
 

  ๑. แผนเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  คือ ฉบับล้มแล้วลุก ต้ังเป้ารายได้ต่อหัว ๓ แสนบาท  
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนฯ ซ่ึงมี ๑๓ หมุดหมายการพัฒนา  เช่น ไทยเป็นประเทศชั้นน้ าด้านสินค้าเกษตร  
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าส าคัญโลก 

2. แผนเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  (พ.ศ.2566 –  2570) ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชา ติ (สศช.) เสนอเม่ือ
วันที่ ๓ พฤษภาคม 2565 และคณะรัฐมนตรีมอบให้ สศช. น าเสนอร่างแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่  
๑๓  เสนอต่อรัฐสภา เพ่ือทราบก่อนมีการประกาศใช้ (ประกาศใช้แผนเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  (พ.ศ. 
2566 – 2570) ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕ จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๗๐) 

3. แผนเศรษฐกิจแห่ งชา ติ  ฉบับที่  ๑๓  ถือเป็นแผนระดับที ่ 2 ซ่ึงเป็นกลไกที่ส าคัญ ใน
การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ชา ติไปสู่การปฏิบั ติและก า หนดทิศทาง การพัฒนาที่ ปร ะเทศควร
มุ่งเน้นในระยะ 5 ปีถัดไป คือ 2566 – 2570 

4. พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่  
๑๓ มีเป้าหมายที่จะท าให้ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงได้มีการออกแบบแผนนี้มาจากฐานคิดรวม 4 ประการ 

 4.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2 ความสามารถในการที่จะล้มแล้วลุกให้ไว เดินไปข้างหน้าให้ได้ 
 4.3 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
 4.4 การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
5. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓ ได้ก าหนดหลัก 5 ประการ 
 5.1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 5.2 การพัฒนาสู่โลกยุคใหม่ 
 5.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส และความเป็นธรรม 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 



๑๒  
5.4 การเปลี่ยนผ่านการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 

 5.5 การเสริมสร้างความสามารถของไทยในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้โรค
อุบัติใหม่ 

6. รายละเอียดของ 13 หมุดหมาย ได้ต้ังเป้าให้มีการพัฒนา 4 มิติ 
 6.1 การบริการโอกาส และความเสมอภาค 
 6.2 ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6.3 ความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 การผลักดันและพลิกโฉมประเทศ 
7. มีการ สั่งการให้รัฐมนตรี หน่วยงา นที ่ เก่ียวข้อ ง น า หมุดหมายของ แผน พัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓ ไปพิจารณาแบ่งปันแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้  พลิกโฉมเป็น  ประเทศที่มีก ารพัฒนาสูงขึ ้น ยกระดับจ ากประเทศร ายได้ปานกลาง ไม่ใช่เรื่อ ง
ง่าย  แต่ไม่ใช่เรื่องที่ เราจะท าไม่ได้   ถ้าทุกคนร่วมมือกันโดยลดความขัดแย้งระหว่างกันให้มาก 

8. แนวทางในการบริหารประเทศต้องเป็นแบบนี้ เพราะทุกคนเก่ียวพันกันหมด เราต้องหาปัญหาให้
เจอและหาวิธีการ วางแผนงาน ค่าใช้จ่าย งบประมาณต่างๆ ให้พอเพียงไปด้วยกัน เราก็ต้องต้ังเป้าว่าจะท า
อย่างไงจากแผนฉบับนี้ ท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 3 แสนบาทต่อคน ต้องพยายามอย่างยิ่งยวด แต่
ขีดความสามารถของคน  ทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับสูง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ในระดับที่สูง 
   
 
๓.๑ แผนพัฒนาภาคกลาง 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคกลาง และพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  
ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพ ฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส า คัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค  

ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ต้ังของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ   สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด 
รวมทั้ง สถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ  ขณะเดียวกันภาคกลางต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า
ขนาดใหญ่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
ของ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซ่ึง
เป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียง 
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน า ระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดม 
สมบูรณ์ของดินและน้ า  และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร  
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดัน  
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาค
กลาง เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก
ในระยะยาว 

๓) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด 



                                                                                                         ๑๓ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ ต้ังของ 

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้ า ทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้   
ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์  เป็นฐานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมที่ส า คัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ า โขง 
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา -เวียดนาม ซ่ึงเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ 
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ  
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย  และเป็นเมืองน่าอยู่  

น่าเที่ยวในล าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป  
๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความม่ันคง 

ด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
๓. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ  

บริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  
๔. เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
๑. กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน าในโลกดีขึ้น  
๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น  
๓. รายได้การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
๔. มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น  
๕. มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  
๖. คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
๗. ปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา คุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ  สร้างความเชื่อมโยงเพ่ือ
กระจายการท่องเที่ยวท่ัวท้ังภาค  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 



                                                                                                                              ๑๔ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุล
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ 
ท่ีมา: แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

 ๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒   
 (เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการเกษตรให้คง 

       ความอุดม สมบูรณ์  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพ่ือการ ท่องเท่ียว 
   การค้า และพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ  

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการผลิตที่เชื่อมโยงการค้า  
       การลงทุน และการท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
๓. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
กลยุทธ์ท่ี  ๓.๒  พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๔. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน  
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้วย  

       นวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการค้า การตลาด 
                 และการลงทุน  

๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 

" เพชรบุรีเมืองต้นแบบศาสตร์พระราชา  น่าอยู่  น่ากิน น่าเท่ียว  สู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล    อย่างย่ังยืน” 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 ประเด็นการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 

๑) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และ
การเกษตร สู่ความม่ังค่ังยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

๒) การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 

๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และศักยภาพของพ้ืนที่ 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี  ๑ 
๑) ยกระดับการบูรณาการและพัฒนาฐานรากข้อมูลเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน 
๒) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓) สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะและเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจร 
๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาท่ี  ๒ 
๑) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะอย่างมีคุณภาพ 
๒) เสริมสร้างความม่ันคงและสงบเรียบร้อย ด้วยกลไกภาคประชาสังคม 
๓) พัฒนาการบริหารแห่งรัฐขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนท์ ๔.๐ และรองรับสังคมดิจิทัล 
๔)  พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพภารกิจเชิงรุกทุกพ้ืนที่ 
๕) สร้างสุขภาวะที่เข้มแข็งเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๖) ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ 
๗) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนทุนทางสังคมด้วยศาสตร์พระราชา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี  ๓  
๑) การพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนรว่ม 
๔) ส่งเสริมการจัดการพลังงาน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรูคุ่ณค่ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
๕) การพัฒนาเมืองน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  
๑) การพัฒนาเมืองด้วยต้นทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของพ้ืนที่ 
๒) สร้างการรับรู้และขับเคลื่อนสู่เมืองด้านอาหารด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 
 



๑๖ 
๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
      ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้  

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต  
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย  
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการงานแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ

การท่องเที่ยว  
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 

๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่ายาง 
 

“ เทศบาลต าบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง  เน้นพัฒนาการศึกษา  คู่สังคมปลอดภัย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ” 
 

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ 
   สิ่งแวดล้อม 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

๒.๓  เป้าประสงค์ 

๑)  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน   
๒) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน   
๓) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 



๑๗ 
 

๒.๔  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑. ถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ก่อสร้างให้ได้ 

    มาตรฐาน ปีละ ๑๐ สาย 
๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ/ขยายพ้ืนที่ 
   ให้บริการน้ าประปาเพ่ิมขึ้น ปีละ ๒ โครงการ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 
 
 

 

๑. โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาชุมชน   
    ปีละ ๓ โครงการ 
๒. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนา  
    เด็กเล็ก  ปีละ ๔ โครงการ 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
    ปีละ ๔ ครั้ง 
๔. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
   ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ปีละ ๘ โครงการ 
๕. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย   
    ปีละ ๘ โครงการ 
๖. โครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทา  
   สาธารณภัยแก่ประชาชน  ปีละ ๒  โครงการ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
เกษตรกรรม 

๑. กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ  ปีละ ๑ ครั้ง 
๒. กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมเกษตร ปีละ ๑ ครั้ง 
๓. คูส่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุง/ 
   ก่อสร้าง ปีละ ๑ สาย 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๑. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    ปีละ ๑ โครงการ 
๒. ประชาชนที่มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  ปีละ ๑๐๐  คน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
 

๑. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  ปีละ ๑๐๐ คน 
๒. จ านวนครั้งการจัดหา  ปีละ ๑ ครั้ง 
๓. ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ 
   ประชาชน ปีละ  ๓ ช่องทาง 

 

 



๑๘ 
๒.๕) ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑. จ านวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ก่อสร้างให้ได้ 

    มาตรฐาน 
๒. จ านวนการขยายพ้ืนที่/พัฒนาประสิทธิภาพการ 
    ให้บริการน้ าประปาเพ่ิมขึ้น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
และคุณภาพชีวิต 

๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ 
    พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ 
    นันทนาการ 
๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
    ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
๕. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    ของประชาชน 
๖. จ านวนโครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัยแก่ประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
เกษตรกรรม 

๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ 
๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมเกษตร 
๓. จ านวนคูส่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ได้รับการ 
    ปรับปรุง/ก่อสร้าง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการ
จัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ท่ีดี 
 

๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
๒. จ านวนครั้งการจัดหา 
๓. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ 
    ประชาชน 

 

 
 
 
 



๑๙ 
๒.๖) กลยุทธ์ 
       เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลท่ายาง   จึงได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 
๑. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
๒. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  เติมความปลอดภัย  เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
๓. เพ่ิมขีดความสามารถทางการเกษตร  การเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย  และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน 

๒.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของเทศบาลต าบลท่ายาง 
เทศบาลต าบลท่ายาง  ได้วิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ฯ โดยจุดยืนทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี้ 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากเทศบาล ฯ    มีสภาพพ้ืนที่ท่ีกว้างถึง  ๗๙  ตารางกิโลเมตร  

ทุกชุมชนสามารถเชื่อมต่อกันได้  หลายพ้ืนที่เหมาะแก่การลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ทั้งทางด้านการค้า   ด้าน
การเกษตร  เป็นต้น  ดังนั้น  เส้นทางการคมนาคม  น้ าประปา  ไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ เทศบาลฯ  
จะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่  ตลอดจนเป็นแหล่งพ้ืนที่ท่ีท าการเกษตร  ได้แก่ การ
ปลูกข้าว  พืชไร่  การพัฒนาแหล่งน้ า โดยการบ ารุงดูแลรักษา  ขุดลอกคู คลอง  และไม่ก่อให้เกิดน้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน  เพ่ือจะได้พัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป   

๒. ด้านคุณภาพชีวิต  เนื่องจากเทศบาลฯ  มีประชากรค่อนข้างมาก  มีความหลากหลาย 
ตามสภาพพ้ืนที่  มีความเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท  เทศบาลฯ จึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมพัฒนาประชาชนใน
พ้ืนที่ให้ทั่วถึง ทั้งเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  เป็นต้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ
อนามัย  การศึกษา  การกีฬา  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านอาชีพและรายได้  ตลอดจนการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีต่าง ๆ ให้คงอยู่ไว้  ทั้งนี้เพ่ือจะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดียิ่งขึ้น 
                        ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลฯ  มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ า เพชรบุรี  ซ่ึง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญให้คงอยู่สืบไป  นอกจากนี้ยังมีนโยบายฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาน้ า เสียในพ้ืนที่  
เนื่องจากเมืองมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องท าให้มีน้ าทิ้งจากภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ไหลลง
สู่แม่น้ าโดยไม่ผ่านการบ าบัดน้ าเสีย  ซ่ึงเทศบาลต าบลท่ายาง ได้ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า เสีย  แบบ

บ่อผึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ต้ังอยู่  หมู่ที่  5  ต าบลท่ายาง 
 ๔. ด้านเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบธุรกิจการค้า  

และรับจ้าง  รายได้ค่อนข้างน้อย เทศบาลฯ  มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรวมกลุ่มอาชีพและการ
ฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและมีความรู้ในการประกอบอาชีพและสามารถเสริมสร้างรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

๕. ด้านการบริหารจัดการที่ ดี  เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
กระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ  ประชาชนเข้าถึงรับรู้ข่าวสารของราชการโดยข่าวสาร 
ผลงานกิจกรรมและการด าเนินงาน และจัดหาเครื่ องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน  



๒๐ 
๒.๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่ายาง มุ่งพัฒนา ๕ ด้าน  ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตรกรรม  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน  

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ของเทศบาลต าบลท่ายาง 

                                                      ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ         

และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       

ของ อปท. 
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมุดหมายที่ ๒  
ด้านการเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ 
มีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ          
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑             
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร จากฐานการค้า การลงทุน 
การบริการ การท่องเที่ยว และ
การเกษตร  สู่ความม่ันคงยั่งยืน 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ 
ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 

หมุดหมายที่ ๓  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
หมุดหมายที่ ๔                  
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
หมุดหมายที่ ๕  
ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ 
ศูนย์การทางการแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ 
มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และ
มีความคุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๒ 
มีก าลังคนสมรรถนะสูง          
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒       
การเสริมสร้างความม่ันคง 
ความสงบเรียบร้อย ด้วย
ต้นทุนทางสังคม ประชาชน
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน   
ด้วยศาสตร์พระราชา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒   
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓    
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖   
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ 
ด้านเศรษฐกิจและ  
การเกษตรกรรม 

หมุดหมายที่ ๕  
ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ 
เกษตรแปรรูป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ 
ประตูการค้าการลงทุน และ
ยุทธศาสตร์ทางโลจิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๐ 
มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร จากฐานการค้า 
การลงทุน การบริการ การ
ท่องเที่ยว และการเกษตร สู่
ความม่ันคงยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔   
ด้านการวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรมเศรษฐกิจพอเพียงและ
การท่องเที่ยว 

  



๒๑ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ของเทศบาลต าบลท่ายาง 

                                                           ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ            

และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

จังหวัดเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา        

ของ อปท. 
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔    
ด้านการบริหารการจัดการ  
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๕  
ด้านการสร้างความเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๑ 
ลดความเส่ียงผลกระทบ          
จากภัยธรรมชาติ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓     
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕      
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

หมุดหมายที่ ๒  
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
หมุดหมายที่ ๓  
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๒ 
มีก าลังคนสมรรถนะสูง   มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๓ 
ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑      
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร จากฐานการค้า การ
ลงทุน การบริการ การ
ท่องเที่ยว และการเกษตร      
สู่ความม่ันคงยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ 
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี    
ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

๓) การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    เทศบาลต าบลท่ายาง  ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น  ใน
การนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ  ซ่ึงผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน  การส ารวจ/ออกพ้ืนที่ข้อมูลความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ข้อมูล  กชช ๒ ค  ปี ๒๕๖๒  มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน  
ได้ดังนี้ 
              สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ปี  ๒๕๖๒  ระดับต าบลท่ายางและท่าคอย 

ตัวชี้วัด จ านวนท่ีส ารวจ 
ท้ังหมด  

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 

 
ร้อยละ จ านวน 

 
ร้อยละ 

หมวดท่ี ๑ สุขภาพ  มี ๗  ตัวชี้วัด   
๑. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก  ๒,๕๐๐ กรัม ข้ึนไป ๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๒. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน
แรกติดต่อกัน 

๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๓. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตาม
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

๗๙๘ คน ๗๙๘ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๔. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๕. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบ้ืองต้นอย่างเหมาะสม 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๖. คนอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ๗,๔๘๗  คน ๖,๗๘๑ คน ๙๐.๕๗ ๗๐๖ คน ๙.๔๓ 
๗. คนอายุ ๖ ปีข้ึนไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
๓ วันๆละ ๓๐ นาที 

๑๐,๕๕๙ คน ๑๐,๕๕๙ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

หมวดท่ี ๒ สภาพแวดล้อม มี ๗  ตัวชี้วัด  
๘. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๙. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปีอย่างน้อยคนละ ๕ ลิตร/วัน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๐. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ  
๔๕ ลิตรต่อวัน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๑. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๒. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๓. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ  
อย่างถูกวิธี 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

  



  ๒๓ 

ตัวชี้วัด จ านวนท่ีส ารวจ 
ท้ังหมด  

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 

 
ร้อยละ จ านวน 

 
    ร้อยละ 

๑๔. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔,๓๒๖ ครัวเรือน ๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

หมวดท่ี ๓  การศึกษา มี ๕ ตัวชี้วัด      
๑๕. เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ได้รับบริการเล้ียงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียน 

๑๗๑ คน ๑๗๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ     
๙ ปี 

๗๘๘ คน ๗๘๘ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ได้เรียนต่อช้ัน ม.๔ หรือเทียบเท่า ๖ คน ๖ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๑๘. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ท่ีได้
ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับการฝึกอบรมด้าน
อาชีพ 

๑ คน ๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี อ่าน เขียนภาษาไทยและคิด
เลขอย่างง่ายได้ 

๖,๗๗๐ คน ๖,๗๗๐ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

หมวดท่ี ๔ การมีงานท าและรายได้ มี ๔ ตัวชี้วัด  
๒๐. คนอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได้ ๕,๙๓๙ คน ๕,๙๓๙ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ๒,๙๙๑ คน ๒,๙๙๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๒๒. รายได้เฉล่ียของคนในครัวเรือนต่อปี ๔,๓๒๖ ครัวเรือน ๔,๓๒๖ 

ครัวเรือน 
๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒๓. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ๔,๓๒๖ ครัวเรือน ๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

หมวดท่ี ๕ ค่านิยม มี ๘ ตัวชี้วัด  
๒๔. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา ๑๐,๗๕๖ คน ๑๐,๗๐๐ คน ๙๙.๔๘ ๕๖ คน ๐.๕๒ 
๒๕. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี ๑๐,๗๕๖ คน ๑๐,๗๐๗ คน ๙๙.๕๔ ๔๙ คน ๐.๔๖ 
๒๖. คนอายุ ๖ ปีข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ คร้ัง 

๑๐,๕๕๙ คน ๑๐,๕๕๙ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒๗. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

๓,๐๐๑ คน 
 

๓,๐๐๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒๘. ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน 

๕๑ คน 
 

๕๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒๙. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว 
ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 

๘๑ คน 
 

๘๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๓๐. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถ่ิน 

๔,๓๒๖ ครัวเรือน ๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๓๑. ครอบครัวมีความอบอุ่น ๔,๓๒๒ ๔,๒๐๖ 97.31 116 2.68 



๒๔ 
           สรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน 

๑. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลท่ายางมีพ้ืนที่กว้างขวางถึง 
๗๙  ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้าน จ านวน  ๑๙ หมู่บ้าน  พ้ืนที่ถนนสายหลักและสายรองในหมู่บ้านส่วนใหญ่ 
เทศบาลต าบลท่ายางได้ด าเนินการการก่อสร้าง /ปรับปรุง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดย าง
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  แต่ปัจจุบันยังมีพ้ืนที่ถนนในซอยหมู่บ้าน ที่ เป็นถนนลูกรัง  ถนนดิน  หรือถนนที่เป็น
เส้นทางสาธารณะใหม่ที่ประชาชนมีความต้องการให้ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง  และคอนกรีตเสริมเหล็ก   
นอกจากนี้ยังมีถนนเดิมหลายสายที่เป็นถนนคอนกรีต หรือลาดยาง ที่ มีสภาพช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  
เนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่ง  รวมทั้งเป็นเส้นทางที่เกษตรกรใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาด  ในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขัง  และในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองจ านวนมาก   นอกจากนี้บางเส้นทางถนนยังมี
ขนาดแคบไม่ได้มาตรฐาน  หรือรถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้  บางแห่งเป็นพ้ืนที่ต่ า   ถนนไม่มีท่อระบาย
น้ า/รางระบายน้ าหรือบางแห่งท่อระบายน้ ามีขนาดเล็ก    ท่อสูงต่ าไม่ได้ระดับกัน  ท าให้การระบายน้ าไม่ดี เม่ือ
ฝนตกจึงส่งผลให้เกิดน้ าท่วมเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน    
  พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ถนนในชุมชนต่างๆ ของเทศบาลต าบลท่ายาง  ทั้งถนนสาย
หลักและถนนสายรอง 
  แนวโน้มในอนาคต  เทศบาลฯ จะด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง  มีการวางท่อระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน  นอกจากนี้เทศบาลฯ   จะ
เปิดทางสาธารณะใหม่เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
 

๒. ปัญหาประปาไม่ท่ัวถึง และประสิทธิภาพน้ าประปา 
   ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา   พ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ มีการบริการจ าหน่ายน้ าประปา  
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองการประปา เทศบาลต าบลท่ายาง  นอกจากนี้ประชาชนยังใช้น้ าจากคลอง
ชลประทาน  ประปาหมู่บ้าน และการเจาะบ่อบาดาลใช้เอง  เทศบาลฯ ได้เพ่ิมแหล่งผลิตน้ าประปาจากเดิมมี ๔  

แห่ง  เป็น  ๖ แห่ง  ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๕  มีผู้ใช้น้ ารวมจ านวน  ๑๐,๕๕๙  หลังคาเรือนจากครัวเรือนในเขต
เทศบาล ทั้งหมด  ๑๑,๗๒๕  ครัวเรือน  ตลอดจนปัจจุบันได้มีการขยายตัวของบ้านเรือนประชาชน  อาคาร  
ร้านค้า  หมู่บ้านจัดสรร  หอพักจ านวนมาก  ในขณะที่ก าลังการผลิตน้ าประปาของเทศบาลต าบลท่ายางยังคง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  นอกจากนี้ การขยายเขตน้ าประปาในบางแห่งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลท าให้ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก เช่น  ชุมชนหมู่  ๑๐  พัฒนา  นอกจากนี้ก าลังการผลิตและการจ่ายน้ ายังไม่มีก าลัง
เพียงพอ  ในการขยายเขตไปยังหลายชุมชน  นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาน้ าขุ่น  มีตะกอนในบางช่วง เช่นฤดู
ฝนที่น้ าดิบจากแม่น้ าเพชรบุรีมีสภาพขุ่นมาก  
  พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง 
  แนวโน้มในอนาคต    
  ๑. ก่อสร้างและขยายเขตการจ าหน่ายน้ าประปาไปยังชุมชนต่างๆ ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาให้สะอาดและได้มาตรฐาน 



๒๕ 
 

๓. ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและป้องกันน้ าท่วม 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  ด้วยพ้ืนที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประชาชนประกอบการ
อาชีพทางการเกษตร  ท านา,ท าสวน,ท าไร่  จึงมีการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรในหลายชุมชนผ่านทางคูส่งน้ า (เหมือง
ระบายน้ า)  โดยปัจจุบันมีสภาพเป็นคูดินที่ต้ืนเขิน   มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น  และในฤดูฝน จะมีหน้าดินไหล
และเกิดการพังทลายลงสู่เหมืองกีดขวางทางน้ า  หรือบางแห่งเป็นคูคอนกรีตแต่มีสภาพช ารุด  ท าให้น้ าไหลไม่
สะดวก  บางแห่งเป็นที่ลุ่มไม่มีเหมืองระบายน้ า  เม่ือมีฝนตก  น้ าไม่มีทางระบายท าให้ท่วมขังใน  ไร่ นา ของ
เกษตรกร  ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
  พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชนบ้านเขากระจิว , ชุมชนตะแบกทอง , ชุมชนหัวทุ่ง -   
ทุ่งพร้าว , ชุมชนบ้านหนองแขม , ชุมชนหนองแจง , ชุมชนบ้านโค้งข่อย , ชุมชนสาย ๑ ,ชุมชนวังขุนด่าน , 
ชุมชนบ้านฝั่งคลอง , ชุมชนหนองปลวก , ชุมชนโค้งตาสุกและชุมชนสาย ๑ พัฒนา 

แนวโน้มในอนาคต เทศบาลฯ จะด าเนินการขุดลอกคูคลองส่งน้ าที่ต้ืนเขินให้สามารถระบาย
น้ าได้สะดวก  รวมทั้งก่อสร้างและซ่อมแซมคูส่งน้ าให้ได้มาตรฐานเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมเรือกสวนไร่นาของ
ประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ประเด็นหลักด้านความต้องการของประชาชน 

1. กล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา   นอกเหนือจากปัญหาด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานแล้ว 

ประชาชนยังมีความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เนื่องจากมีปัญหาอาชญากรรม การลักทรัพย์
หรือการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจร ใช้รถใช้ถนน  ซ่ึงมีการติดกล้องวงจรปิดจะช่วยในการบันทึกเหตุการณ์
และหากเกิดเหตุร้ายขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการสืบหาผู้กระท าผิดได้ 
  พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

แนวโน้มในอนาคต เทศบาลฯ จะด าเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนทุกปี 
๒. ความต้องการปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสาย 
  ลักษณะและขอบเขตของปัญหา เนื่องจากเทศบาลฯ มีพ้ืนที่กว้างถึง ๗๙  ตารางกิโลเมตร 
และมีชุมชนมากถึง  ๓๗ ชุมชน ประชาชนจึงประสบปัญหาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการยังไม่ทั่วถึง  
หรือได้รับข่าวสารล่าช้า แต่ในหลายชุมชนแม้จะมีเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกครัวเรือน  เนื่องจากชุมชนมีพ้ืนที่กว้างและบ้านเรือนอยู่ห่างไกล  ชุมชนจึงมีความต้องการให้ติดต้ังและ
ขยายเขตเสียงตามสายให้ทั่วถึง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทุกครัวเรือน  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเครื่อง
ขยายเสียงช ารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน  และมีก าลังขยายน้อย จึงต้องการเปลี่ยนเครื่องขยายเสียง 
          พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชนบ้านบึงกระจับก้าวหน้า , ชุมชนฝั่งคลอง , ชุมชนโค้งข่อย , 
ชุมชนบ้านท่าซิก , ชุมชนสี่แยกสามัคคี , ชุมชนหนองปลวก เป็นต้น 
  แนวโน้มในอนาคต  เทศบาลฯ จะด าเนินการปรับปรุง  ขยายเขตเสียงตายสาย และจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงทดแทนเดิมเพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 



๒๖ 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลท่ายาง 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

- มีระบบเส้นทางคมนาคมหลักที่สามารถเชื่อมโยง
การจราจรได้โดยสะดวก 
- มีระบบผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาในพ้ืนที่ของ
เทศบาล 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง มีโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งเพ่ือป้องกันน้ าท่วมตลอดแนว
แม่น้ าเพชรบุรี 
- ไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักครอบคลุมพ้ืนที่ 

- งบประมาณยังไม่เพียงพอในการตอบสนองปัญหา
ความต้องการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 
- มีค่าใช้จ่ายด้านค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะสูง 
เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้าง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

- เป็นเส้นทางไปสู่ภาคใต้  และอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร 

- พ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีถึง ๗๙ ตารางกิโลเมตร 

 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีความเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท  ที่มีความ
เก้ือกูล พ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
- มีการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
- มีสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน 

- ยังมีปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
- โครงการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส   
ยังมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการได้รับเบี้ยยังชีพ 
- ในเขตเทศบาลมีประชากรผู้สูงอายุ ณ วันที่ ๓๑  
มกราคม  ๒๕๖๖ จ านวน  ๖,๙๕๖  คน            
จาก ๒๗,๗๙๓  คน  คิดเป็น ๒๕.๐๓ % 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- มีกฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบต่างๆ ที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ภาค 
ประชาสังคมได้เติมโต เช่น พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ร.บ. 
สภาองค์กรชุมชน นโยบายรัฐสวัสดิการ เป็นต้น 

- ประชาชนมีปัญหาสุขภาพ   ทั้งด้านสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  มีการเกิดโรคใหม่ๆ ท าให้ต้องมีการ
พัฒนาความรู้แก่ประชาชนอยู่เสมอ 
-มีปัญหาโรคติดต่อที่ระบาดไปทั่วโลก คือ โรคไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท าให้ทั่วโลกประสบปัญหา
ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจหยุดชะงัก  มีผู้เสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก 

 



 

๒๗ 

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

- เป็นเมืองที่มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท าเกษตรกรรม 
- มีผลผลิตที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  มะนาว  กล้วยหอมทอง 

- มีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรเป็นจ านวน
มาก 
- ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

- จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมจังหวัดให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  และเมืองน่าอยู่  น่ากิน   
น่าเที่ยว  ระดับประเทศ 
- เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว  เช่น   หาดชะอ า  
อ าเภอหัวหิน  เขื่อนแก่งกระจานฯ 

- ค่าครองชีพสูงขึ้น 
- ราคาผลผลิตตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิตสูง 
- ขาดแคลนน้ าส าหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

- มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ใน
พ้ืนที ่
- มีแม่น้ าเพชรบุรีและคลองชลประทาน ๓ สาย 
- มีชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ คือชุมชนหัวทุ่ง  
   - ทุ่งพร้าว หมู่ ๘ ต.ท่ายาง  และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
ด้านขยะจากหน่วยงานต่าง ๆ 

- ไม่มีป่าไม้ในพ้ืนที่ 
- มีปัญหามลพิษจากการเผาไร่นาขยะ 
- รถบรรทุกขยะ มีอายุการใช้งานมานานท าให้
ช ารุด 
- การจัดเก็บขยะมูลฝอยยังไม่ทั่วถึง  และเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

- รัฐบาลสนับสนุนการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไข  สนับสนุนการ
คัดแยกขยะต้นทาง  เก็บขนแยกประเภท และส่งไปก าจัด
ตามหลักวิชาการ 

- ปัจจุบันเทศบาลฯ น าขยะไปก าจัดขยะมูลฝอย 
ซ่ึงมีระยะทางไกล ท าให้เสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 
- ยังไม่มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

ด้านบริหารจัดการท่ีดี 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Strengths) 

- มีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
- มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างท้องถิ่นกับชุมชนได้
อย่างรวดเร็ว  เช่น  เฟสบุ้ค เพจ  ไลน์ ฯลฯ  
- มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการ 
- มีสถานที่ในการบริการประชาชนได้อย่างสะดวกและ
เพียงพอ 
- มีเสียงตามสายครบถ้วนทุกชุมชน 

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  และการ
บริหารจัดการที่ดี 

ข้อระเบียบกฎหมายมีปัญหาข้อขัดแย้งในการ
ตีความ  บางครั้งไม่ชัดเจน  หรือล่าช้า และบางครั้ง
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

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



                                                                                          ส่วนท่ี ๓   
                                                                       การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการ 

ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๓ 

เป้าประสงค์การพัฒนา     
ที่ยั่งยืน (SDGs) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ของเทศบาล 
ต าบลท่ายาง 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๒ 
ด้านการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
๒๐ ปี 

หมุดหมายที่ ๘ 
มีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะ       
ท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๖ 
สร้างหลักประกันเรื่องน้ า
และการสุขาภิบาลให้มีการ
จัดการอย่างยั่งยืน และมี
สภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๙ 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๑๑ 
ท าให้เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที ่๑ 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร จากฐานการค้า การ
ลงทุน การบริการ การ
ท่องเท่ียว และการเกษตร      
สู่ความมั่งคั่งยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๑ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๑ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ เชื่อมโยง
เพื่อรองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

- อุตสาหกรรม
และการโยธา 
- เคหะและชุมชน 
- การพาณิชย์ 

- กองช่าง 
 
 
- กองการประปา 

 

 

 

 

 

๒๙ 

 



ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติ         

ฉบับที่ ๑๓ 

เป้าประสงค์การพัฒนา     
ที่ยั่งยืน (SDGs) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ของเทศบาล 
ต าบลท่ายาง 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๓ 
ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๔            
ด้านการสร้างโอกาสความ   
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน   
ทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่การพฒันาที่ ๕ 
ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๔ 
ศูนย์การทางการแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๙ 
มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และมีความคุ้มครองทางสังคม
เพียงพอ 
หมุดหมายที่ ๑๒ 
มีก าลังคนสมรรถนะสูง        
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

เป้าหมายที่ ๒ 
ยุติความหิวโหย บรรลุความ
มั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๓ 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
ชีวิตท่ีมีสุขภาพท่ีดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับ  
ทุกวัย 
เป้าหมายที่ ๔ 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่ง
ครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนในโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชวีิต 
เป้าหมายที่ ๑๖ 
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุม เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ี
มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
และครอบคลุมในทุกระดับ 

ประเด็นการพัฒนาที ่๒  
การเสริมสร้างความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุน
ทางสังคม ประชาชนพึงตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์
พระราชา 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๒ 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๓ 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๖ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๒ 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

เสริมสร้างชุมชนเข้มแขง็  
เติมความปลอดภัย  เน้น
พัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 

- บริหารงานท่ัวไป 
- การรักษาความ
สงบภายใน 
 
 
- การศึกษา 
- การศาสนา 
วัฒนาธรรม และ
นันทนาการ 
- สาธารณสุข 
 
- สังคมสงเคราะห์ 
 
- เคหะและชุมชน 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
- กองการศึกษา 
 
 
 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองช่าง 

 

 

 

๓๐ 



ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ         
และสังคมแห่งชาติ           

ฉบับที่ ๑๓ 

เป้าประสงค์การพัฒนา     
ที่ยั่งยืน (SDGs) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ของเทศบาล 
ต าบลท่ายาง 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๕ 
ด้านการสร้างความเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๑ 
เกษตรแปรรูป 
หมุดหมายที่ ๕ 
ประตูการค้าการลงทุน และ
ยุทธศาสตร์ทางโลจิติกส์ 
หมุดหมายที่ ๗  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมท่ีเข้มแข็ง 
หมุดหมายที่ ๑๐ 
มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 

เป้าหมายที่ ๒ 
ยุติความหิวโหย บรรลุความ
มั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๘ 
ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง 
ครอบคลุม และยั่งยืน การ
จ้างงานเต็มท่ี และผลิตภาพ 
และการมีงานท่ีสมควร
ส าหรับทุกคน 

ประเด็นการพัฒนาที ่๑ 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร จากฐานการค้า การ
ลงทุน การบริการ การ
ท่องเท่ียว และการเกษตร       
สู่ความมั่งคั่งยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๔ 
ด้านการวางแผน การส่งเสริม 
การลงทุน พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง  และการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๓ 
ด้านเศรษฐกิจและการ
เกษตรกรรม 

เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการเกษตร      
การเรียนรู้การจัด
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สังคมสงเคราะห์ 
- การเกษตร 
 
- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- เคหะและชุมชน 

- กองสวัสดิการสังคม 
 
 
- กองการศึกษา 
 
 
- กองช่าง 

๔ ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๕ 
ด้านการสร้างความเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๑๑ 
ลดความเสี่ยงผลกระทบ       
จากภัยธรรมชาติ 

เป้าหมายที่ ๑๕ 
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุน
ใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่าง
ยั่งยืน จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของท่ีดินและ
ฟื้นฟูสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที ่๓ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๕ 
ด้านการบริหารและการ
อนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๔ 
ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วม  มุ่งเน้น
ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- สาธารณสุข 
 
- เคหะและชุมชน 

- กองการศึกษา 
 
 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- กองช่าง 

 

 

 

 

๓๑ 



 

ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ          
และสังคมแห่งชาติ           

ฉบับที่ ๑๓ 

เป้าประสงค์การพัฒนา     
ที่ยั่งยืน (SDGs) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ของเทศบาล 
ต าบลท่ายาง 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๕ ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๒ 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๓ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

หมุดหมายที่ ๑๒ 
มีก าลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง 
หมุดหมายที่ ๑๓ 
ภาครัฐท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประชาชน 

เป้าหมายที่ ๑๐ 
ลดความไม่เสมอภาคภายใน
และระหว่างประเทศ 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่๑ 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร จากฐานการค้า การ
ลงทุน การบริการ การ
ท่องเท่ียว และการเกษตร      
สู่ความมั่งคั่งยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๗  
กระบวนการบริหารจัดการท่ีดี
ในองค์กรและการมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที ่๕ 
ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้
ทันสมัย  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน 

- บริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
- รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 
- การศึกษา 
- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- สาธารณสุข 
 
- สังคมสงเคราะห์ 
 
- เคหะและชุมชน 
- การพาณิชย์ 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
- กองคลัง 
- ส านักปลัดเทศบาล 
 
- กองการศึกษา 
 
 
 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการ   
  สังคม 
- กองช่าง 
- กองการประปา 
 - สถานธนานุบาล 

 

 

 

 

 

๓๒ 



 

                 
  
                                                                                         ส่วนท่ี ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
 ๓.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                                                                                                                         
                                                                                                        บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ฉบับทบทวน  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๖ 
      เทศบาลต าบลท่ายาง 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
แผนงาน 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  กลยุทธ์  พัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เช่ือมโยงเพ่ือรองรับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑,๑๑๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๓ 

 
 
 
 

 
 
 

๔,๓๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 
 
 

 
๘,๒๖๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
๘ 

 
 
 
 
 
 

 
๑๓,๗๕๘,๐๐๐ 

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
(๓) แผนงานการพาณิชย์ - - ๑ ๔๙๐,๐๐๐ - - - - - - ๑ ๔๙๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๑,๑๑๖,๐๐๐ ๔ ๔,๘๗๐,๐๐๐ ๓ ๘,๒๖๒,๐๐๐ - - - - ๙ ๑๔,๒๔๘,๐๐๐ 
 

 

 

๓๓ 

         แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
แผนงาน 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
            

๒.๑ กลยุทธ์  เสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง เติมความปลอดภัย
เน้นพัฒนาการศึกษา        
และสาธารณสุข 
(๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

(๒) แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

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

(๓) แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

(๔) แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- - ๑ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - - - ๑ ๓๐๐,๐๐๐ 

(๕) แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

(๖) แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 

(๗) แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

(๘) แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 

รวม - - ๑ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - - - ๑ ๓๐๐,๐๐๐ 

๓๔ 

         แบบ ผ.๐๑ 



 

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตรกรรม 
๓.๑ กลยุทธ์ เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการเกษตร การเรียนรู้ การจัด
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 

๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม  
มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
รวม ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๓๕ 

 

         แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
๕.๑ กลยุทธ์  ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้ทันสมัย  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
(๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
๑ 

 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
๑ 

 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
รวม - - ๑ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - - - ๑ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังหมด ๔ ๑,๓๕๖,๐๐๐ ๘ ๕,๙๑๐,๐๐๐ ๕ ๘,๕๐๒,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๖,๒๔๘,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 
  
  

         แบบ ผ.๐๑ 



 

                                                                                                        
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ฉบับทบทวน   คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๖ 

เทศบาลต าบลท่ายาง 
 

ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี ๘  มีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ ท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี ๖ สร้างหลักประกันเร่ืองน้ าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างย่ังยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
   เป้าหมายท่ี ๙  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
   เป้าหมายท่ี ๑๑ ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว และการเกษตร  สู่ความมั่งคั่งย่ังยืน                 
   ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑  กลยุทธ์  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
               (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                                                                                                                                                                                                                          ๓๗ 

ท่ี โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. ชุมชน
โรงพยาบาลท่ายาง  – 
ระหารบอน  หมู่ท่ี  1     
ต าบลท่ายาง     

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
คมนาคม 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  73.๐๐  เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  292.๐๐  
ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลท่ายาง  เลขท่ี  กช  
4/2566 

245,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

292.๐๐  
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        ๓๘ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๒ โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 

ถนนซอยหลังการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอท่ายาง  ชุมชน
บ้านหนองแฟบพัฒนาหมู่ท่ี 5  
ต าบลท่ายาง    

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ประชาชนในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  229.00  
เมตร  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
1,145.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลท่ายาง  
เลขท่ี  กช  8/2566 

871,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,145.๐๐  
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
ชุมชนหัวทุ่ง –  ทุ่งพร้าว     
หมู่ท่ี  8   ต าบลท่ายาง   

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ประชาชนในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร  
ยาว  312.๐๐  เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า      
1,092.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลท่ายาง     
เลขท่ี  กช  1/2566    
(บ้านนายวิเชียร) 

- 
 

839,000 

 

- - - ถนน ค.ส.ล. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,๐๙๒.๐๐  
ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            ๓๙ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๔ โครงการก่อสร้างถนน        

ค.ส.ล. ถนนข้างวัด       
หนองแขม  ชุมชนตะแบก
ทองพัฒนา  หมู่ท่ี  8         
ต าบลท่ายาง    

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ประชาชนในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง  3.50 – 
4.00  เมตร  ยาว  630  
เมตร  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
2,398.50  ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลท่ายาง  
เลขท่ี  กช  2/2566   

- 1,802,000 

 

- - - ถนน ค.ส.ล. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,398.50   
ตารางเมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล. แยกทางเข้าบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย  ชุมชนบ้าน
หนองแฟบพัฒนา        
หมู่ท่ี 5  ต าบลท่ายาง    

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ประชาชนในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  518.00 เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า      
2,072.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลท่ายาง  
เลขท่ี  กช  6/2566 

- 
 

1,739,000 - - - ถนน ค.ส.ล. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,072.๐๐   
ตารางเมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       ๔๐ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๖ โครงการก่อสร้างถนน      

ค.ส.ล. ซอยเทศบาล  1/1  
ชุมชนถนนใหญ่ท่ายาง  
พร้อมรางระบายน้ า    
แบบรางยู  หมู่ท่ี  1  
ต าบลท่ายาง 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ประชาชนในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง  4.50-
5.00  เมตร  ยาว 316.00  
เมตร  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
1,472.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลท่ายาง  
เลขท่ี  กช  5/2566 

- - 4,730,000 - - ถนน ค.ส.ล. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,472.๐๐   
ตารางเมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา
บ้านหนองแฟบ  ชุมชน
บ้านหนองแฟบพัฒนา  
หมู่ท่ี 5   ต าบลท่ายาง 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ประชาชนในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  568.00  
เมตร  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
2,272.๐๐  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลท่ายาง  
เลขท่ี  กช  7/2566 

- 
 

- 1,904,000 

 

- - ถนน ค.ส.ล. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,272.๐๐   
ตารางเมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                ๔๑ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๘ โครงการก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล.  บ้านอ่างน้ า    
หลังโรงเรียนสหกรณ์      
บ ารุงวิทย์   หมู่ท่ี  10  
ต าบลท่ายาง 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ประชาชนในการคมนาคม 

ผิวจราจรกว้าง  ๕.00 เมตร  
ยาว  435.๐๐  เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
๒,๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลท่ายาง     
เลขท่ี  กช  3/2566 

- - ๑,๖๒๘,๐๐๐ - - ถนน ค.ส.ล. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๒.๑๗๕.๐๐ 
ตารางเมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

รวม ๘ - - ๑,๑๑๖,๐๐๐ ๔,๓๘๐,๐๐๐ ๘,๒๖๒,๐๐๐ - - - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 
 
 

        ๑.๑  กลยุทธ์  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
               (๓) แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                              ๔๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑ โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ าดิบ       

ประปาท่าขาม หมู่ท่ี ๑   
ต าบลท่าคอย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตน้ าประปาและ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
ในช่วงฤดูน้ าหลาก      
และฝนแล้ง 

โรงสูบน้ าแบบเคล่ือนท่ีแนว
ลาดเอียงระบบราง จ านวน 
๑ หลัง รายละเอียดตาม
แบบ เลขท่ี กป ๘/๒๕๖๖ 

- ๔๙๐,๐๐๐ - - - โรงสูบน้ าแบบ

เคล่ือนท่ีแนว

ลาดเอียง

ระบบราง 

จ านวน ๑ 

หลัง  

สะดวกและ
ประหยัด
แรงงานในการ
ปฏิบัติงาน
ผลิตน้ าประปา 

กองการประปา 

รวม ๑ - - - ๔๙๐,๐๐๐ - - - - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๔   ด้านการสร้างโอกาสความ   เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาท่ี ๕ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี ๔  ศูนย์การทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  หมุดหมายท่ี ๙ มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ   
   หมุดหมายท่ี ๑๒  มีก าลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 
   เป้าหมายท่ี ๓  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพท่ีดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกวัย 
   เป้าหมายท่ี ๔  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนในโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   เป้าหมายท่ี ๑๖ ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 

    ๒.๑ กลยุทธ์  เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  เติมความปลอดภัย  เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 

         (๔)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

                                                                                                                                                                                                                                   ๔๓ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการปรับปรุงสนาม      
เด็กเล่น สนามกีฬาสวน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา 

เพ่ือรับปรุงสนามเด็กเล่น 
ให้มีความปลอดภัย 

- ปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่น 
- ท าสีบริเวณสนามเด็กเล่น 
- ปรับปรุงเคร่ืองเล่น       
  สนามเด็กเล่น 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ เด็กและ
เยาวชนมีเคร่ืองเล่นสนาม 
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
- ร้อยละ ๘๐ เด็กและ
เยาวชนได้รับความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองการศึกษา 

รวม ๑ - - - ๓๐๐,๐๐๐ - - - - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี  ๑๑ ลดความเสี่ยงผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี ๑๕ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย               

หยุดการเสื่อมโทรม ของท่ีดินและฟ้ืนฟูสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  ๔  ดา้นการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     ๔.๑  กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

             (๑)  แผนงานเคหะและชุมชน 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                ๔๔ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการก าจัดส่ิงปฏิกูล
และลอกท่อระบายน้ า 

เพ่ือก าจัดส่ิงปฏิกูล 
และลอกท่อระบายน้ า 
โดยมีวัตถุประสงค์ ให้
การระบายน้ าเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 

ก าจัดส่ิงปฏิกูลและลอกท่อ
ระบายน้ า 
ช่วงท่ี 1  
- บริเวณถนนสายกลาง  
  ท่ายาง   
- ชุมชนบ้านท่าขาม   
- ชุมชนบ้านวังขุนด่าน 
- สามแยกท่าคอย  
- ซอย 4 , ซอย 5 ท่าคอย 
- สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ า  
  เทศบาลต าบลท่ายาง 
- สถานีสูบของระบบบ าบัด 
  น้ าเสีย 
- บริเวณท่อระบายน้ า 
  สาธารณประโยชน์ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐
ของพ้ืนท่ีมีการ
ระบายน้ า     
ท่ีดีข้ึน  
 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและไม่
เกิดการอุดตัน
ของท่อระบาย
น้ า 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                   ๔๕ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๒ โครงการก าจัดส่ิงปฏิกูล

และลอกท่อระบายน้ า 
  
 

เพ่ือก าจัดส่ิงปฏิกูล 
และลอกท่อระบายน้ า 
โดยมีวัตถุประสงค์ ให้
การระบายน้ าเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 

ก าจัดส่ิงปฏิกูลและลอกท่อ
ระบายน้ า 
ช่วงท่ี 2 
- สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลต าบลท่ายาง 
- เทศบาล ซอย 6 
- เทศบาล ซอย 8 
- ท่าคอย ซอย 1 
- ซอยเศรษฐกิจ 
- ซอยหลังโรงรับจ าน า 
- ข้างแฟลตต ารวจถึงเกษตร 
  อ าเภอท่ายาง 
- ตลาดสดเทศบาล 
- สถานีสูบของระบบบ าบัด 
  น้ าเสีย 
- ซอยข้าง รพ.ท่ายาง ถึง  
  สนามกีฬาสวน 80 
- บริเวณท่อระบายน้ า
สาธารณประโยชน์ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐
ของพ้ืนท่ีมีการ
ระบายน้ า     
ท่ีดีข้ึน  
 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและไม่
เกิดการอุดตัน
ของท่อระบาย
น้ า 

กองช่าง 

รวม ๒ - - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ท่ี ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี  ๑๒  มีก าลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง หมุดหมายท่ี ๑๓ ภาครัฐท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 

ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายท่ี ท่ี ๑๐  ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี  ประเด็นการพัฒนาท่ี ท่ี ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว และการเกษตรสู่ความมั่งคั่งย่ังยืน                     
   ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี  

   ๕.๑  กลยุทธ์  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย  และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน        

          (๑)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                       ๔๖ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 

ภายในส านักงานเทศบาล 
เพ่ือรองรับ
ยานพาหนะส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีและผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
จ านวน ๑ แห่ง 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - โรงจอดรถ
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการติดต่อ
ราชการ 

ส านัก

ปลัดเทศบาล 

รวม ๑ - - - ๕๐๐,๐๐๐ - - - - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



                                                                                           
                                                                                                 บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 

ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ฉบับทบทวน  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๖ 

เทศบำลต ำบลท่ำยำง 
 

 
แผนงำน 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๖,๐๐๐ - - - - - - - - ๑ ๖,๐๐๐ 

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ 712,420 ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔ ๒,๖๗๐,๗๔๐ ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑๐ ๕,๘๘๓,๑๖๐ 

๓) แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

๔) แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 

๖) แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

๗) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม    
    และนันทนาการ 

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

๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

๙) แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๒ 71๘,๔๒๐ ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔ ๒,๖๗๐,๗๔๐ ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑๑ ๕,๘๘๙,๑๖๐ 

๔๗ 

     แบบ ผ.๐๓ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ฉบับทบทวน  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๖ 
เทศบำลต ำบลท่ำยำง 

๑. ประเภทครุภัณฑ์  งำนบ้ำนงำนครัว 
    ๑.๑  กลยุทธ์  พัฒนำบุคลำกร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
          ๑) แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑ เคร่ืองท้ำน ้ำร้อน – น ้ำเย็น จัดซื อเคร่ืองท้ำน ้ำร้อน – น ้ำเย็น      

จ้ำนวน ๑ เคร่ือง 
๖,๐๐๐ - - - - ประชาชนได้รับบริการ

น้้าส้าหรับด่ืม ท้ังร้อน
และเย็น 

กองคลัง 

รวม ๖,๐๐๐ - - - - - - 

แบบ ผ. ๐๓ 



 
๒. ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    ๒.๑  กลยุทธ์  พัฒนำบุคลำกร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
          ๒) แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
 
 
 
 

๔๙ 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           

พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง จ้ำนวน 16 จุด 
บริเวณตลำดสด  หมู่ท่ี ๑  ต้ำบลท่ำยำง 

712,420 - - - - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           
พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง  จ้ำนวน 16 จุด  
บริเวณชุมชนบ้ำนอ่ำงน ้ำ  หมู่ท่ี 10  
ต้ำบลท่ำยำง   

- 500,000 - - - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

๓ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           
พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง  จ้ำนวน ๑๓ จุด 
บริเวณชุมชนตะแบกทองสหกรณ์พัฒนำ 
หมู่ท่ี ๘  ต้ำบลท่ำยำง  

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. ๐๓ 



 
 
 

 
๕๐ 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๔ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           

พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  จ้านวน ๘  จุด 
บริเวณชุมชนหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าว หมู่ท่ี ๘ 
ต้าบลท่ายาง 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

๕ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           
พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง  จ้ำนวน 16 จุด  
บริเวณถนนริมคลองชลประทำนสำย 3 
ตั งแต่ทำงลอดหนองแฟบ หมู่ท่ี 5     
ต้ำบลท่ำยำง  ถึง ทำงเข้ำโรงเรียนท่ำยำง
วิทยำ หมู่ท่ี 3  ต้ำบลท่ำคอย  

- - 1,180,000 - - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

๖ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           
พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง  จ้ำนวน 16 จุด
บริเวณชุมชนบ้ำนหนองบ้วย   หมู่ท่ี 7  
ต้ำบลท่ำยำง   

- - 500,000 - - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

๗ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           
พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง  จ้ำนวน 8 จุด
บริเวณชุมชนบ้ำนท่ำต้นโพธ์ิ  หมู่ท่ี 1  
ต้ำบลท่ำคอย         

- - 500,000 - - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. ๐๓ 



 
 

 

 

 

๕๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ท่ี ครุภัณฑ์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณ           ผลท่ีคำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๘ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           

พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง  จ้ำนวน  8 จุด        
บริเวณชุมชนบ้ำนหนองปลวก  หมู่ท่ี 9  
ต้ำบลท่ำคอย  

- - ๔๙๐,๗๔๐ - - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

๙ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด          
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  จ้านวน ๘ จุด 
บริเวณชุมชนบ้านหนองแขม หมู่ท่ี ๘ 
ต้าบลท่ายาง 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

๑๐ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด            จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด           
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  จ้านวน ๑๐ จุด 
บริเวณชุมชนบ้านท่าซิก  หมู่ท่ี ๖      
ต้าบลท่าคอย 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - สามารถช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินและลด
เหตุการณ์ร้ายท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกวัน 

ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

รวม 712,420 ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๖๗๐,๗๔๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๓ 


