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คานา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลตาบลฟากท่าเป็น
การจัดทาแผนระยะสั้น ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
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2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็ นไปแบบมีขั้นตอนมีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
โดยการนาเอาข้อมูลจากการสารวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นามาประมวล
ผลสรุปเป็นประเด็นนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า เพื่ อร่วมกันในการพิจารณา
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า พ.ศ.2561-2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจน ลดการซ้าซ้อนและ
ทาให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมการดาเนินงานของเทศบาลให้มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะดาเนินงานหากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า พ.ศ. 2561-2565 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดาเนินงาน
ตามแนวทางที่กาหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัดแต่มีประสิทธิภาพและมี
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สานักปลัดเทศบาลตาบลฟากท่า

สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ…………………………………………………………………………………………

1-2

2. ด้านการเมือง/การปกครอง………………………………………………………………………

2-3

3. ประชากร………………………………………………………………………………………………

3-6

4. สภาพทางสังคม……………………………………………………………………………………… 7-8
5. ระบบบริการพื้นฐาน………………………………………………………………………………… 9-9
6. ระบบเศรษฐกิจ……………………………………………………….……………………………… 10-16
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม…………………………………………………………… ……… 16-17
8.ทรัพยากรธรรมชาติ…………………………………………………………………….............. 18-19

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค…………..…………………………… 20-42
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……….……………………………………

43-45

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น……………………………………………………………

46-52

ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน…………………………………………………………

53-53

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น..........................................................................

54-116

ส่วนที่ 4 การติดตามและประมวลผล
1. การติดตามและประมวลผลแผนยุทธศาสตร์.................................................. 117-121
2. การติดตามและประมวลผลโครงการ............................................................. 122-126
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น.............................................................................. 127-131
4. ขอเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต.................................. 131-131

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
๑.ด้านกายภาพ
เทศบาลตาบลฟากท่า แบ่งการปกครองภายในเขตความรับผิดชอบออกเป็ น 2 ชุมชน ดังนี ้

ชุมชนบ้านวังขวัญ (เดิมคือ หมู่ที่ 1 ตาบลฟากท่า ตามลักษณะการปกครองท้องที่ได้แยก หมู่ที่ 1
ตาบลฟากท่าฝั่งบ้านวังขวัญออกเป็น หมู่ที่ 9 ตาบลฟากท่า ซึ่ง หมู่ที่ 9 ตาบลฟากท่าบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตาบล
ฟากท่า และบางส่วนอยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ฟากท่า)
2. ชุมชนบ้านบุ่ง (เดิมคือ หมู่ที่ 3 ตาบลสองคอน ซึ่งต่อมาตามลักษณะการปกครองท้องที่ได้แยกบ้าน
บุ่ง หมู่ที่ 3 ตาบลสองคอน เข้าไปอยู่ในเขตเทศบาลตาบลฟากท่า และส่วนที่เป็นบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.สองคอน)
พื้นที่ชุมชนบ้านบุ่งและชุมชนวังขวัญมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้าปาด ซึ่งเป็นแม่น้าสายหลัก ปัน
เขตแดนระหว่าง อบต.ฟากท่า กับ เทศบาลตาบลฟากท่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน เป็นที่ตั้งของส่วน
ราชการที่สาคัญ เช่น ที่ว่าการอาเภอฟากท่า สถานี ตารวจภูธรฟากท่า สานักงานเกษตรอาเภอฟากท่า
กศน.
อาเภอฟากท่า เทศบาลตาบลฟากท่ามีพื้นที่ทั้งหมด 0.45 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับ อบต.ฟากท่า โดยมี
แม่น้าปาดเป็นเขตแดน ด้านซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลตาบลฟากท่าด้านทิศเหนือติดต่อกับทางหลวงหมายเลข 117
สายอุตรดิตถ์ – อาเภอบ้านโคก ทิศตะวันออก ติดต่อกับลาน้าปาด และบ้านฟากท่า หมู่ที่ 1 ตาบลฟากท่า ด้านทิศใต้
ติดต่อกับ ล าเหมืองห้ ว ยน้ าร้ องซึ่งเป็ นเส้ น กั้นเขตแดนระหว่างเทศบาลตาบลฟากท่า กับ อบต.สองคอน ด้านทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับเขตบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตาบลสองคอน
1.

แผนที่เทศบาลตาบลฟากท่า
ลักษณะภูมิประเทศ
พืน้ ที่เทศบาลตาบลฟากท่า เป็ นราบริมแม่นา้ ปาด มีแม่นา้ ปาดไหลผ่านเขตกัน้ ระหว่างเทศบาลตาบลฟากท่ากับ
องค์การบริหารส่วนตาบลฟากท่า ไม่มีป่าชุมชน ประชาชนใช้ประโยชน์จากแม่นา้ ปาดในการอุปโภค บริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลน
นา้
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ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพพืน้ ที่ของอาเภอฟากท่าส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ป่าและภูเขา มีเทือกเขาสลับซับซ้อนและเป็ นป่ าดงดิบ ทาให้
ลักษณะอากาศของอาเภอฟากท่าโดยทั่วไปแบ่งออกเป็ น 3 ฤดู คือ
- ฤดูรอ้ น
เริม่ ตัง้ แต่ เดือนมีนาคม – มิถนุ ายน
- ฤดูฝน
เริม่ ตัง้ แต่ เดือนกรกฎาคม – กันยายน
- ฤดูหนาว
เริม่ ตัง้ แต่ เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
ลักษณะของดิน
ลักษณะโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็ นดินปนทรายที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ กักเก็บนา้ ได้นอ้ ย
ลักษณะแหล่งน้า
อาเภอฟากท่า มีลานา้ สาคัญ คือ ลานา้ ปาด ซึง่ มีตน้ กาเนิดมาจากภูเขาทุง่ แล้งในท้องที่ตาบลม่วง เจ็ดต้น อาเภอ
บ้านโคก แล้วไหลผ่านอาเภอฟากท่าทุกตาบลลงสูอ่ าเภอนา้ ปาดไปบรรจบกับลานา้ น่านที่บา้ นปากปาดใต้เขื่อนสิริกิติ์ ในพืน้ ที่ของ
เทศบาลตาบลฟากท่าไม่มีแหล่งนา้ ที่เป็ นลักษณะอ่างเก็บนา้ ห้วย หนอง บึง แต่ อย่างใด มีแต่แม่นา้ ปาด ซึ่งไหลผ่านพืน้ ที่เทศบาล
เพียงสายเดียว มีประปา บ่อนา้ ตืน้
ลักษณะของไม้/ป่ าไม้
ในเขตพืน้ ที่ความรับผิดของเทศบาลตาบลฟากท่า ไม่มีพนื ้ ที่ป่าไม้ หรือป่ าชุมชนแต่อย่างใด
๒ ด้านการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลฟากท่าได้รบั การเปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาลฟากท่า เมื่อ พ.ศ. 2542 มีพืน้ ที่ 0.45 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 2 ชุมชน คือ ชุมชนวังขวัญ และชุมชนบ้านบุ่ง ซึ่งแต่ละชุมชนได้จดั รู ปแบบการดูแลความ
สงบเรียบร้อยออกเป็ นคุม้ ทัง้ หมด 12 คุม้ ซึ่งแต่ละคุม้ จะมีหวั หน้าคุม้ เพื่อเป็ นตัวแทนประชาชนในการติดต่อประสานงานกับส่วน
ราชการ
การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลฟากท่ามีการแบ่งเขตการเลือกตัง้ ออกเป็ น 2 เขต ได้แก่ เขต 1 ชุมชนวังขวัญ และเขต 2 ชุมชน
บ้านบุง่ การเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ได้แก่
นายวิทยา รักสัจจา
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลฟากท่า
นายชุมพล อัมพรศักดิ์
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นายสนิท จันโสดา
ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นายหวัน กาคา
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นายชิด จันโสดา
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นายวิเชียร เอี่ยมเจริญ
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นางประนอม ขันลา
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
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นางภาวิณี แก้วทุมลา
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นางสุวิมล สีสะเกตุ
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นางพิสมัย ทองภักดี
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นางกัณฑิยา ศรีสงคราม
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นางปรารถนา นาปล้อง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
นางเบญจวรรณ สวัสดิอ์ ารียต์ าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า
ปั จจุบนั ได้หมดวาระการดารงตาแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แต่ได้รบั คาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่ นเป็ นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗ ให้รกั ษาการชั่วคราวจนถึงปั จจุบนั
๓. ประชากร
ข้อมูลจานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลฟากท่า ณ เดือน พฤษภาคม 25๖๒ จานวน 7๔๔ คน แยกเป็ น
ชาย ๓๘๔ คน หญิง 3๖๐ คน อัตราการเจริญเติบโตของประชากรในพืน้ ที่เทศบาลตาบลฟากท่ามีการเปลี่ยนจานวนประชากร
ดังนี ้
ชุมชน
ชุมชนบ้านบุง่

ชุมชนวังขวัญ

เพศ/ครัวเรือน
ชาย
หญิง
จานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
จานวนครัวเรือน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 25๖๐

พ.ศ. 25๖๑

186

195

174

152

158

147

134

13๗

13๘

231

249

210

219

239

213

๒๘๑

284

28๖

ช่วงอายุ

สถิติประชากรแยกตามช่วงอายุ (ตั้งแต่แรกเกิดที่มอี ายุต่ากว่า 1 ปี มากกว่า 100 ปี )
ชาย
หญิง
รวม
ช่วงอายุ
ชาย
หญิง
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รวม

ต่ากว่า 1 ปี
1 ปี

0
2

4
0

4
2

38 ปี
39 ปี

7
6

8
5

15
11

2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี

5
6
1
7
5

3
5
2
4
1

8
11
3
11
6

40 ปี
41 ปี
42 ปี
43 ปี
44 ปี

14
8
6
6
4

6
4
3
8
7

20
12
9
14
11

7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี

4
3
2
6
5

1
4
2
4
5

5
7
4
10
10

45 ปี
46 ปี
47 ปี
48 ปี
49 ปี

9
3
7
6
12

6
3
4
8
1

15
6
11
14
13

12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี

3
0
5
5
0

5
6
2
3
3

8
6
7
8
3

50 ปี
51 ปี
52 ปี
53 ปี
54 ปี

5
3
4
8
2

6
6
4
7
7

11
9
8
15
9

17 ปี
18 ปี
19 ปี
20 ปี
21 ปี

4
2
5
6
1

3
2
4
1
8

7
4
9
7
9

55 ปี
56 ปี
57 ปี
58 ปี
59 ปี

7
11
1
8
7

4
7
6
6
9

11
18
7
14
16

22 ปี
23 ปี
24 ปี
25 ปี
26 ปี

4
4
9
8
4

6
2
4
5
4

10
6
13
13
8

60 ปี
61 ปี
62 ปี
63 ปี
64 ปี

6
4
6
2
1

5
7
6
10
4

11
11
12
12
5

27 ปี
28 ปี
29 ปี
30 ปี
31 ปี

1
2
3
3
4

3
4
2
6
3

4
6
5
9
7

65 ปี
66 ปี
67 ปี
68 ปี
69 ปี

6
4
5
8
7

4
5
3
6
6

10
9
8
14
13

32 ปี
33 ปี
34 ปี
35 ปี
36 ปี

3
5
4
4
8

0
3
8
7
8

3
8
12
11
16

70 ปี
71 ปี
72 ปี
73 ปี
74 ปี

4
1
5
1
1

1
2
1
5
5

5
3
6
6
6

37 ปี

4

5

9

75 ปี

5

3

8

5

ช่วงอายุ
76 ปี
77 ปี
78 ปี
79 ปี
80 ปี
81 ปี
82 ปี
83 ปี
84 ปี
85 ปี
86 ปี
87 ปี
88 ปี
89 ปี
90 ปี
91 ปี
92 ปี
93 ปี
94 ปี
95 ปี
96 ปี
97 ปี
98 ปี
99 ปี
100 ปี
มากกว่า
100 ปี
รวม

ชาย

หญิง

รวม

5

2

7

2

3

5

5

2

7

1

2

3

5

1

6

1

1

2

0

2

2

1

1

2

2

1

3

1

1

2

0

2

2

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

384

360

744

ที่มา : ข้อมูลจากสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 25๖๒
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ตารางแสดงอายุของประชากรจาแนกตามช่วงอายุ
ประชากรแยกตามช่วงอายุ
แรกเกิด – 4
ช่วงอายุ 5 – 9 ปี
ช่วงอายุ 10 – 14 ปี
ช่วงอายุ 15 – 19 ปี
ช่วงอายุ 20 – 24 ปี
ช่วงอายุ 25 – 29 ปี
ช่วงอายุ 30 – 34 ปี
ช่วงอายุ 35 – 39 ปี
ช่วงอายุ 40 – 44 ปี
ช่วงอายุ 45 – 49 ปี
ช่วงอายุ 50 – 54 ปี
ช่วงอายุ 55 – 59 ปี
ช่วงอายุ 60 – 64 ปี
ช่วงอายุ 65 – 69 ปี
ช่วงอายุ 70 – 74 ปี
ช่วงอายุ 75 ปี ขนึ ้ ไป
รวม

ชาย
จานวน

ร้อยละ

14

1.94

21
19
16
24
๑๘
19

2.90

29

3๘
3๗
๒๒
3๔
๑๙
๓๐
1๒
๓2
๓๖๓

๒.๑๓
๒.๒๑
๒.๓๒
๒.๔๙
๒.๑๓
๔.๐๑
๕.๒๖
๕.๑๒
๓.๐๔
๔.๗๐
๒.๖๓
๔.๑๕
๑.๖๖
๔.๔๓
๕๐.๒๑

จานวนประชากร (คน)
หญิง
จานวน
ร้อยละ
1๔
๑.๙๔
๑2
๑.๖๖
๒๒
๓.๐๔
๑๕
2.๐๗
๒๑
๒.๙๐
๑๘
2.๔๙
๒๐
๒.๗๗
๓๓
๔.๕๖
2๘
3.๘๗
2๒
3.๐4
3๐
4.๑๕
3๒
๔.๓๔
32
4.๔๓
๒๔
๓.๓๒
1๔
๑.๙๔
2๓
3.๑๘
3๖๐
4๙.๗๙

รวม
จานวน
๒๘
๓๓
๔๑
๓๑
4๕
๓๖
๓๙
6๒
๖๖
๕๙
๕๒
6๖
5๑
๕4
๒๖
๕๕
7๒๓

ที่มา : ข้อมูลจากสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 25๖๒

ร้อยละ
๓.๘๗
๔.๕๖
๕.๖๗
4.๒9
๖.๒๒
๔.๙๘
๕.๓๙
8.๕๘
๙.๑๓
๘.๑๖
๗.๑๙
๙.๑๓
7.๐๕
๗.๔๗
๓.๖๐
๗.๖๑
100
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๔. สภาพทางสังคม
การศึกษา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลฟากท่าช่วงวัยเรียนเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนตามโรงเรียนที่อยู่ในเขตพืน้ ที่และ
โรงเรียนใกล้เคียง ดังนี ้
1. โรงเรียนอนุบาลฟากท่า
เรียนระดับ
ป.1 – ป.6
2. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
เรียนระดับ
ม.1 – ม.6
นอกจากนีม้ ีประชากรบางส่วนทีเ่ ดินทางไปรับการศึกษาเล่าเรียนในตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ อาเภอนา้ ปาด หรือ
ต่างจังหวัด
ข้อมูลจากผลการเก็บข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน ปี 2559 ระดับหมู่บ้าน ดังนี้
1. ชุมชนวังขวัญ
- เด็กอายุ 3 – 5 ปี เต็ม ได้รบ
ั การบริการเลีย้ งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จานวน ๑๕ คน
- เด็กอายุ 6 – 14 ปี เต็ม ได้รบ
ั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จานวน ๓๓ คน
- เด็กจบชัน
้ ม. 3 ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 หรือเทียบเท่า จานวน ๘ คน
- เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทาได้รบ
ั การฝึ กอาชีพ จานวน - คน
- คนอายุ 15 – 60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ จานวน ๒๖๗ คน
2. ชุมชนบ้านบุ่ง
- เด็กอายุ 3 – 5 ปี เต็ม ได้รบ
ั การบริการเลีย้ งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จานวน ๑๐ คน
- เด็กอายุ 6 – 14 ปี เต็ม ได้รบ
ั การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จานวน ๓๐ คน
- เด็กจบชัน
้ ม. 3 ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 หรือเทียบเท่า จานวน ๒ คน
- เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทาได้รบ
ั การฝึ กอาชีพ จานวน - คน
- คนอายุ 15 – 60 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ จานวน 1๐๐ คน
สาธารณสุข
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลฟากท่าเข้ารับบริการด้านการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลฟากท่าและรับบริการ
จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น (อสม.)
ข้อมูลจากผลการเก็บข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน ปี 25๖๑ ระดับหมูบ่ า้ น
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขุ ภาพและอนามัยดี) ดังนี ้
1. ชุมชนวังขวัญ
- เด็กแรกเกิดนา้ หนักไม่นอ้ ยกว่า 2,500 กรัม จานวน 1 คน
- เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบ
ั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามตารางสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน จานวน 24 คน
- เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จานวน 1 คน
- ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย จานวน 146 คน
- คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่ วยเบือ้ งต้นอย่างเหมาะสม จานวน 146 คน
- คนอายุ 3 ปี ขน
ึ ้ ไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อคัดกรองความเสีย่ ง
จานวน 238 คน
- คนอายุ 6 ปี ขน
ึ ้ ไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 30 นาที จานวน 342 คน

8
2.

ชุมชนบ้านบุง่
- เด็กแรกเกิดนา้ หนักไม่นอ้ ยกว่า 2,500 กรัม จานวน 3 คน
- เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รบ
ั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามตารางสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน จานวน 30 คน
- เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จานวน 2 คน
- ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย จานวน 104 คน
- คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่ วยเบือ้ งต้นอย่างเหมาะสม จานวน 104 คน
- คนอายุ 3 ปี ขน
ึ ้ ไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อคัดกรองความเสีย่ ง
จานวน 182 คน
- คนอายุ 6 ปี ขน
ึ ้ ไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 30 นาที จานวน 258 คน

อาชญากรรม
ในเขตเทศบาลตาบลฟากท่าไม่มปี ั ญหาอาชญากรรม
ยาเสพติด
ถูกดาเนินคดีมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจาหน่าย 1 ราย
การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลฟากท่าเป็ นหน่วยงานใกล้ชิดประชาชนมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กบั ประชาชนเพือ่ เข้าถึง
บริการของรัฐ ด้านงานสังคมสงเคราะห์เทศบาลตาบลฟากท่าได้มีการสงเคราะห์แบบเฉพาะราย และแบบกลุม่
1. การสงเคราะห์แบบเฉพาะราย จากผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา ได้แก่
- สงเคราะห์ดา้ นการสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ให้กบ
ั นายเสมอ ลาปา จานวน 1 หลัง
- ให้ก ารสงเคราะห์ที่อ ยู่อ าศัย ให้แ ก่ นายไทจอน มาหมอน ราษฎรบ้า นบุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลสองคอน โดย
ก่อสร้างบ้านไม้ใต้ถนุ สูงมีหอ้ งนา้ ห้องนอน ไฟฟ้า โดยใช้งบประมาณของกิ่งกาชาดอาเภอฟากท่า
- ดาเนินการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรชุมชนวังขวัญรายนางแสง ชัยมงคล ซึ่งเป็ น
ผูส้ งู อายุและมีความพิการทางการเคลือ่ นไหว
2. การสงเคราะห์แบบกลุม
่
เทศบาลตาบลฟากท่าได้สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
- ผูส้ งู อายุ
จานวน 148 ราย
- ผูพ
้ ิการ
จานวน 33 ราย
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๕. ระบบบริการพืน้ ฐาน
การคมนาคมขนส่ง (ทางบก.ทางน้า,ทางราง ฯลฯ)
ภายในเขตเทศบาลตาบลฟากท่า ได้จดั บริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ประชาชนด้านการอานวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนทัง้ หมด 14 สาย ดังนี ้
ชื่อถนน
ถนนชิดวารี
2. ถนนสุขาภิบาล 1
3. ถนนสุขาภิบาล 2
4. ถนนชิดวารี 1
5. ถนนชิดวารี 2
6. ถนนซอยราษฎรอุทิศ
7. ถนนซอยศิรม
ิ งคล
8. ถนนศรีสงคราม
9. ถนนชิดวารี 5
10. ถนนชิดวารี 6
11. ถนนซอยรืน
่ ฤดี
12. ถนนซอยรักสัจจา
13. ถนนทางหลวงเทศบาล
14. ถนนซอยศรีตาล
1.

ระยะทาง(เมตร)
2,000
355
380
270
220
830
135
185
110
297
220
185
684
137

การไฟฟ้ า
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลฟากท่า จานวน 416 ครัวเรือน ได้รบั บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อาเภอฟากท่า
การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลฟากท่า จานวน 299 ครัวเรือน ใช้บริการประปาของเทศบาลตาบลฟากท่า ซึ่งมี
ปริมาณการใช้นา้ ประปาประมาณ 4,029 ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือน มีประชาชน จานวน ๑๗๗ ครัวเรือน ใช้นา้ จากบ่อนา้ บาดาลที่
ขุดเองในครัวเรือน
โทรศัพท์
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลฟากท่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการใช้โทรศัพท์แบบพกติดตัว และมีการใช้บริการ
โทรศัพท์พนื ้ ฐานในครัวเรือน ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะไม่มี
ไปรษณีย/์ การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
- มีที่ทาการไปรษณีย ์ 1 แห่ง
- ด้านการสือ่ สารมีการติดต่อสือ่ สารกันด้วยโทรศัพท์พกติดตัวสาหรับเทศบาลตาบลฟากท่าและวัดวัง
ขวัญก็ยงั มีเสียงตามสายเพื่อใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลฟากท่าได้ทราบ
- ด้านการขนส่งวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ประชาชนใช้บริการของที่ทาการไปรษณียอ์ าเภอฟากท่า
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๖. ระบบเศรษฐกิจ
หมายถึง ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เกิดขึน้ ในสภาพสังคมในชุมชนปั จจุบนั นับตัง้ แต่เกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ
เมื่อปี 2540 กระแสพระราชดาริของในหลวงรัชการที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชุมชนของชุมชนในชนบทให้มีความ
เข้มแข็ง เพราะเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานล่างที่เป็ นเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ของประเทศ ซึ่งหากมีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
มีความเข้มแข็งแล้วก็จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ที่ย่งั ยืนต่อไป
เทศบาลตาบลฟากท่า ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานล่าง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพตัง้ แต่
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างกระบวนการเรียนรู ท้ าให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ขณะเดียวกันก็ม่งุ
พัฒนาด้านสังคม ฟื ้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
บูรณาการ
เทศบาลตาบลฟากท่า มีประชากรทัง้ หมด 7๔๔ คน แบ่งเป็ นชาย ๓๘๔ คน หญิง 3๖๐ คน นับตัง้ แต่เทศบาล
ตาบลฟากท่าได้รบั การเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล มาเป็ นเทศบาลตาบลฟากท่า เมื่อปี พ.ศ.2542 ก็ได้มีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจในชุมชนตัง้ แต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับชุมชน มีการสร้างกลุม่ อาชีพ การอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาชีพ การสร้างรายได้
ตลอดจนการเรียนรูใ้ นเรือ่ งศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็ นการอนุรกั ษ์และสืบสานประเพณี
ประชาชนเทศบาลตาบลฟากท่าส่วนใหญ่มีอาชีพทานา ทาสวน รับจ้าง ซึง่ สามารถจาแนกเป็ นรายอาชีพได้ ดังนี ้
ชุมชนบ้านบุ่ง ประชากรทัง้ หมด ๓๒๑ คน
(ข้อมูลจาก จปฐ. จัดเก็บในเขตชุมชนบ้านบุง่ เมื่อปี พ.ศ. 25๖๑)
เพศ
ประกอบอาชีพ
ชาย(คน)
%
หญิง(คน)
เกษตรกรรม – ทานา
23
14.11
27
เกษตรกรรม – ทาไร่
เกษตรกรรม – ทาสวน
2
1.23
3
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
44
26.99
16
พนักงานบริษัท
11
6.75
4
รับจ้างทั่วไป
34
20.86
13
ค้าขาย
8
4.91
7
ธุรกิจส่วนตัว
7
4.29
10
อาชีพอื่น (นอกเหนือจากที่กล่าวมา)
3
1.84
12
กาลังศึกษา
20
12.27
25
ไม่มีอาชีพ
11
6.75
11
รวม
163
100
128
หมายเหตุ : ชุมชนบ้านบุง่ มี ผูส้ งู อายุ 6๕ คน ผูป้ ่ วยติดเตียง 1 คน คนพิการ ๑๒ คน

%
21.06
2.34
12.50
3.13
10.16
5.47
7.81
9.83
19.53
8.59
100

รวม

%

50
5
60
15
47
15
17
15
45
22
291

17.18
1.72
20.62
5.15
16.15
5.15
5.84
5.15
15.46
7.56
100
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ชุมชนวังขวัญ ประชากรทัง้ หมด ๔๒๓ คน
(ข้อมูลจาก จปฐ. จัดเก็บในเขตชุมชนวังขวัญ เมื่อปี พ.ศ. 25๖๑)
เพศ
ประกอบอาชีพ
ชาย(คน)
%
หญิง(คน)
เกษตรกรรม – ทานา
21
12.80
18
เกษตรกรรม – ทาไร่
เกษตรกรรม – ทาสวน
2
1.22
1
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
59
35.98
34
รับจ้างทั่วไป
44
26.83
34
ค้าขาย
4
2.44
21
ธุรกิจส่วนตัว
4
2.44
4
อาชีพอื่น (นอกเหนือจากที่กล่าวมา)
2
1.22
11
กาลังศึกษา
13
7.93
13
ไม่มีอาชีพ
15
9.15
16
รวม
164
100
152
หมายเหตุ : ชุมชนวังขวัญ ผูส้ งู อายุ 7๙ คน ผูป้ ่ วยติดเตียง 1 คน คนพิการ

%
11.84
0.66
22.37
22.37
13.82
2.63
7.24
8.55
10.53
100
31

รวม

%

39
3
93
78
25
8
13
26
31
316

12.34
0.95
29.43
24.68
7.91
2.53
4.11
8.23
9.81
100

คน

จากข้อมูลด้านอาชีพของประชาชนเทศบาลตาบลฟากท่าได้ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดังนี ้
1. จัดอบรมให้ความรู แ้ ก่ประชาชนด้านการดูแลผูพ
้ ิการเพื่อให้ผดู้ แู ลคนพิการมีความรูค้ วามสามารถ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผูพ้ ิการและครอบครัว
2. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อเป็ นการสร้างรายได้ให้กบ
ั ประชาชน โดยการฝึ กอบรมให้ความรู ด้ า้ น
อาชีพ เช่น ส่งเสริมอาชีพกลุม่ ผ้าทอพืน้ บ้าน ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลีย้ งไก่พนั ธ์ไข่ ส่งเสริมอาชีพกลุม่ ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุม่ ทา
นา้ ยาอเนกประสงค์ กลุม่ ดอกไม้จนั ทน์ กลุม่ แปรรูปอาหาร ส่งเสริมกลุม่ อาชีพจักสาน ส่งเสริมอาชีพให้กบั ผูส้ งู อายุ คนพิการ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการอนุรกั ษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีดงั้ เดิมของท้องถิ่น เช่น สืบ
สารประเพณีไหลเรือไฟในวันออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง การละเล่นตับเต่า สะบ้า เส็งกลอง
3.

ด้านการศึกษา เทศบาลตาบลฟากท่าได้สง่ เสริมการศึกษาในเด็กก่อนวัยเรียน คือ ได้จดั ตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขึน้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วยั เรียนในระดับสูงขึน้
และเป็ นการแบ่งเบาภาระของผูป้ กครองในการเลีย้ งดูบุตร ทาให้ผปู้ กครองเด็กประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่
4.

การเกษตร
เทศบาลตาบลฟากท่า มีประชากรทาการเกษตร ด้วยการทานา จานวน 89 ราย ทาสวน 8 ราย การประมง ไม่มี การปศุสตั ว์ ๒ ราย การบริการ – ไม่มี
การท่องเที่ยว
ชุ ม ชนเทศบาลต าบลฟากท่ า เป็ นชุ ม ชนเล็ ก ๆ ในอดี ต ประชาชนอพยพมาจากแขวงไชยบุ รี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ล่องตามแม่นา้ ปาดมาตัง้ ถิ่นฐานอยูบ่ ริเวณศาลปูตาพญาปาด ซึ่งคลอบคลุมไปถึงพืน้ ที่ของหมู่บา้ นวัง
ขวัญ (ชุมชนวังขวัญและบ้านฟากท่าในปั จจุบนั ) ประกอบกับในปั จจุบั นประชาชนที่มาอาศัยอยู่ภายในท้องที่อาเภอฟากท่า มาจาก
ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่มาจากภาคอีสานเนื่องจากวัฒนธรรม ประเพณีของฟากท่ามีความคลายคลึง
ไปในทางภาคอีสาน เช่น การแต่งกาย สาเนียงการพูด อาหารการกิน
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ศิลปวัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งความเชื่อต่างๆ ก็ยงั คล้ายคลึงกัน เช่น ความเชื่อเรือ่ ภูตผี ซึง่ จะเห็นได้จากพิธีกรรมต่างๆ ที่ปฏิบตั ิกนั ใน
ชุมชน
เทศบาลตาบลฟากท่า ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้ประชาชนอนุรกั ษ์ สืบสานและ
ฟื ้ นฟูวฒ
ั นธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้คงอยู่ เช่น การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยให้มีกิจกรรมพืน้ บ้าน เช่น
การละเล่นตับเต่า การละเล่นสะบ้า เส็งกลอง การแห่แม่นางด้ง การแห่ขา้ วพันก้อน
นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมให้ประชาชนหันกลับมานิยมการแต่งกายด้วยผ้าทอพืน้ บ้าน ซึง่ การทอผ้าพื น้ บ้านในชุมชนได้
จัดตัง้ เป็ นกลุม่ ทอผ้า ส่งเสริมให้ทอผ้าโดยได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐมาให้ความรูใ้ นเรือ่ งของลายผ้า การให้สี การใช้สี
ธรรมชาติสาหรับการย้อมผ้าซึง่ ผ้าทอชุมชนเทศบาลตาบลฟากท่าเป็ นที่ชื่นชอบของผูท้ ี่มาเยือน
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อุตสาหกรรม
ด้านการอุตสาหกรรม ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า (พ.ศ. 2561 – 2565) นีข้ อให้หมายถึง
วิสาหกิจชุมชนเนื่องจากเทศบาลตาบลฟากท่า เป็ นชุมชนเล็กๆ ประชากรตามทะเบียนราษฎร จานวน 744 คน ด้วยสภาพพืน้ ที่ภมู ิ
ประเทศไม่เหมาะสมกับการดาเนินกิจการเช่นเดียวกันกับพืน้ ที่ที่มีความเจริญแล้ว ดังนัน้ การอุตสาหกรรมในพืน้ ที่จึงมีลกั ษณะ ดังนี ้
1. เป็ นวิสาหกิจชุมชน ซึง่ ชุมชนเป็ นเจ้าของ หรืออาจมีคนนอกชุมชนมาร่วมถือหุน
้ เป็ นการให้ความช่วยเหลือแต่ไม่
ใช้หนุ้ ใหญ่ ไม่มีอานาจในการตัดสินใจ
2. ผลผลิตมาจากการผลิตในชุน ซึง่ อาจมีการนาวัตถุดิบบางส่วนมาจากนอกชุมชน แต่เน้นทรัพยากรในชุมชน
3. ริเริม
่ สร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึง่ มี
ความรู ภ้ มู ิปัญญา หากมีกระบวนการเรียนรู ท้ ี่เหมาะสมเกิดมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ได้โดยไม่เอาแต่เรียน
แบบหรือแสวงหาสูตรสาเร็จ
4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสากล ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นฐานทุนที่สาคัญ เป็ นการสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่
5. มีการดาเนินการแบบเชื่อมโยงบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
6. มีการบวนการเรียนรู เ้ ป็ นหัวใจหลัก
7. มีการพึง่ พาตนเองเป็ นหลัก
สาหรับวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลตาบลฟากท่า มีลกั ษณะเป็ นวิสาหกิจชุมชนฐานราก เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้
ในท้องถิ่นเป็ นหลัก เช่น อาหาร สมุนไพร ปุ๋ ย ซึง่ อยูใ่ นขีดความสามารถของชาวบ้านทั่วไปจะทาได้ เป็ นของต้องกินต้องใช้ประจาวัน
มีการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นกันเองในชุมชน ระดับวิสาหกิจชุมชนเป็ นระดับครอบครัวเป็ นวิสาหกิจแบบพึง่ ตนเองเป็ นการประกอบกิจกรรม
เพื่อกินใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็ นการทดแทนการพึ่งพาจากภายนอก เช่น การทอผ้าพืน้ บ้าน การแปรรู ปอาหาร การปลูกผักปลอด
สารพิษ การทาปุ๋ ยหมัก การทานา้ หมักชีวภาพ การทานา้ ยาอเนกประสงค์ กลุม่ อาหารโต๊ะจีน การทาดอกไม้จนั ท์ การทานา เป็ น
ต้น
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิ ชย์เป็ นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นการซือ้ ขาย แลกเปลี่ยนผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรมการประกอบ
อาชีพในชุมชน ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐานในระดับหมูบ่ า้ น จาแนกตามประเภทอาชีพของชุมชนเทศบาลตาบล
ฟากท่า พบว่า
- ประชาชนร้อยละ 20.62 ของประชาชนทัง้ หมดมีอาชีพรับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประชาชนร้อยละ 17.18 ของประชาชนทัง้ หมดมีอาชีพทานา
- ประชาชนร้อยละ 16.15 ของประชาชนทัง้ หมดมีอาชีพรับจ้างทั่งไป
- ประชาชนร้อยละ 15.46 ของประชาชนทัง้ หมดกาลังศึกษา
- ประชาชนร้อยละ 7.56 ของประชาชนทัง้ หมดไม่มีอาชีพ
- ประชาชนร้อยละ 5.84 ของประชาชนทัง้ หมดมีอาชีพทาธุรกิจส่วนตัว
- ประชาชนร้อยละ 5.18 ของประชาชนทัง้ หมดมีอาชีพค้าขาย
- ประชาชนร้อยละ 5.15 ของประชาชนทัง้ หมดมีอาชีพอื่นๆ
- ประชาชนร้อยละ 1.72 ของประชาชนทัง้ หมดมีอาชีพทาสวน
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จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ หรือ เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากในเขต
เทศบาลตาบลฟากท่า เป็ นบริเวณที่ตงั้ ที่ทาการของหน่วยงานราชการ เช่น ที่ว่าการอาเภอฟากท่า สถานี ตารวจภูธรฟากท่า
สานักงานเกษตรอาเภอฟากท่า สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลวังขวัญสานักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัทธยาศัยอาเภอฟากท่า จากข้อมูลนีไ้ ม่ปรากฏการดาเนินงานในรู ปของกลุ่มอาชีพ ทัง้ ๆที่หน่วยงานเทศบาลตาบล
ฟากท่าได้ใช้งบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่ อาชีพต่างๆในชุมชน จึงแสดงให้เห็นว่าการรวมตัวกันของกลุม่ อาชีพเ ป็ น
เพียงกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในเวลาว่าง หรือเป็ นกิจกรรมเสริมเพื่อหารายได้หลังจากการประกอบกิจกรรมหรืออาชีพหลัก
ข้อมูลกลุม่ อาชีพในเขตเทศบาลตาบลฟากท่า มีดงั นี ้
1. กลุม
่ เลีย้ งไก่พนั ธ์ไข่
2. กลุม
่ ทอผ้าพืน้ บ้าน
3. กลุม
่ เพาะเห็ดฟาง
4. กลุม
่ แปรรูปอาหาร
5. กลุม
่ ทานา้ ยาอเนกประสงค์
6. กลุม
่ ปลูกผักปลอดสารพิษ
7. กลุม
่ โต๊ะจีน
8. กลุม
่ ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ท์
9. กลุม
่ จักสาน
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แรงงาน
เทศบาลตาบลฟากท่าเป็ นชุมชนเล็กๆ ที่ประสบปั ญหาด้านแรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากประชาชนที่อยูใ่ น
วัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 60 ปี มีจานวน ๖๒๑ คน (ข้อมูลจาก จปฐ. จัดเก็บในเขตชุมชนเทศบาล เมื่อปี พ.ศ. 25๖๑) ไม่ได้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทัง้ หมด นอกจากนีบ้ างส่วนเป็ นนักเรียนนักศึกษา เป็ นผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วย และบางส่วนไปทางานต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศ ทาให้แรงงานภาคการเกษตรมีไม่มาก แต่การประกอบอาชีพการเกษตรของประชาชนทัง้ หมดเป็ นการทาการเกษตรที่
ใช้ในครัวเรือน ไม่ได้ผลิตเพื่อจาหน่ายหรือส่งออกนอกพืน้ ที่ ดังนัน้ ถึงแม้ว่าแรงงานด้านการเกษตรจะมีนอ้ ยก็ไม่เป็ นปั ญหา เนื่องจาก
มีการใช้แรงงานในครัวเรือนเป็ นหลักในการทาการเกษตร ซึง่ มีพนื ้ ที่ทาการเกษตรไม่มาก
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา
เทศบาลตาบลฟากท่ามีพืน้ ที่ 0.45 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทัง้ หมด 788 คน มีการพัฒนาชุมชนให้เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย มีสาธารณูปโภคพืน้ ฐานครบถ้วน ประชากรทัง้ หมดนับถือพุทธศาสนามีความเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ มีการทากิจกรรม
ร่วมกันทาให้ชมชนมีสนั ติสขุ ชุมชนบ้านวังขวัญมีวดั ในพืน้ ที่ 1 วัด คือ วัดวังขวัญ และชุมชนบ้านบุง่ จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่
วัดโพธิ์เตีย้ ซึ่งเป็ นการใช้จดั กิจกรรมร่วมกับหมู่บา้ นสองคอนเนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ต่อเนื่องและเคยเป็ นหมู่บา้ นเดียวกันมาก่อนจึงมีวดั
โพธิ์เตีย้ เป็ นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนร่วมกัน
ประเพณี และงานประจาปี
งานประเพณี/เทศกาลสาคัญ/การละเล่นพืน้ บ้าน ที่นา่ สนใจของหมูบ่ า้ น มีดงั นี ้
ประเพณีที่สบื ทอดกันมาแต่โบราณและยังปฏิบตั ิกนั อยูใ่ นปั จจุบนั คือ
1. ประเพณีขอบคุณพระแม่โพสพ
2. ทาบุญข้าวเปลือกรวบรวมข้าวเปลือกและปั จจัย (เงิน) ถวายวัดในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
3. ประเพณีสรงนา้ พระ สรงนา้ ปู่ ตา รดนา้ ดาหัวผูส้ งู อายุวน
ั สงกรานต์ในเดือน เมษายน ของทุกปี
4. บวงสรวงปู่ ตา (เลีย้ งปี ) เดือน 6 ของทุกปี (มิถน
ุ ายน)
5. แห่ตน
้ ดอกไม้ (แห่ตน้ กัณฑ์) ทาทุกปี ในวันสงกรานต์ (กลางวัน)
6. แห่ขา้ วพันก้อน ทาทุกปี ในวันสงกรานต์ (กลางคืน ประมาณ 04.00 น.)
7. บายศรีสขู่ วัญ (เอิ่นขวัญ)
8. ทาบุญปี
9. ประเพณีชาระสิง่ ชั่วร้ายออกจากหมูบ
่ า้ น 5 ปี ทา 1 ครัง้
10. ทอดผ้าป่ า ทอดกฐิ น
11. ประเพณีเลีย้ งท่านพ่อพญาปาด ทา 2 ครัง้ คือ
- เลีย้ งลง จะจัดขึน้ ในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี (เริม
่ ทานา) โดยนาอาหารที่ทาจากกระบือตัวผู้
สีดา ไปถวายท่านพ่อพญาปาด เพื่อให้ทา่ นพ่อช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาล พืชพันธ์ ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
- เลีย้ งขึน้ จะจัดขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี (เก็บเกี่ยวเสร็จสิน้ ) โดยนาอาหารที่ทาจากสุกร
ตัวผูส้ ดี าไปถวายท่านพ่อพญาปาด เพื่อขอบคุณที่ช่วยดูแล รักษา ให้การทานาเสร็จสิน้ ไปด้วยดี
สังคมวัฒนธรรม/วิถกี ารดาเนินชีวิต
การอยู่รว่ มกันในสังคม มีการตัง้ บ้านเรือนตัง้ อยู่รวมกันเป็ นกลุม่ มีที่ดินทากินแยกออกต่างหากจากหมู่บา้ น ซึ่งไม่
ไกลจากหมู่บา้ นมากนัก ประชากรส่วนใหญ่มีจิตใจเอือ้ อารี ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันแบ่งปั นกัน พูดคุย ปรึกษาหารือกันมี
ความเคารพเชื่อฟั งผูใ้ หญ่ คนแก่เฒ่า การอยูร่ ว่ มกันในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะมีเด็กและผูส้ งู อายุอยูร่ วมกัน
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ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภาษาถิน่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมา เพื่อการดารงชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ทัง้ นีก้ ารสืบทอด
รวมถึงการสั่งสมภูมิปัญญาของชนรุ น่ ก่อนนัน้ จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้เห็นถึ ง
ความสามารถ ภูมิปัญญาในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบกายมาประกอบรวบรวมเป็ นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้เห็นถึง
ความเฉลียวฉลาดของการสอนลูกหลานในรูปแบบของความเชื่อและประเพณีและการปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อม เช่น
1. สมุนไพร เช่น ใบขีล้ อ่ (สาบเสือ) ใช้หา้ มเลือด หญ้าแห้วหมู แก้ทอ้ งอืด
2. เครือ่ งมือจับปลา เช่น ไซ โพงพาง แห
3. การถนอมอาหารโดยการ ย่างข่า (รมควัน)
4. เครือ่ งจักสานจากไม้ไผ่ เช่น ตะกร้า กระบุง
5. หมอนวดจับเส้น
6. การทอผ้า
7. การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
8. หมอทาขวัญ
9. การไหลเฮือไฟ
10. อาหาร เช่น หลามปลา กุง้ ปู กบ เขียด อ่อมบอน เอาะไก่ โล่นเทา ฯลฯ
ด้านภาษา อาเภอฟากท่า เป็ นอาเภอที่ตงั้ อยูท่ างทิศเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาชนท้องถิ่นเดิมได้อพยพมา
จากแขวงไชยบุรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งปั จจุบนั ประชาชน 3 อาเภอจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ อาเภอนา้ ปาด
อาเภอฟากท่า อาเภอบ้านโคก ก็ได้มีการติดต่อค้าขาย สัมพันธไมตรีกบั ประชาชนชาวลาวอยูต่ ลอดเวลา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึง
ภาษาพูดจึงคล้ายคลึงกัน เช่นคาว่า
“กลับบ้าน”
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“เมียบ้าน”
“ตอนสาย”
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“มือ้ สวย”
“ตอนเย็น”
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“มือ้ แลง”
“กลางวัน”
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“มือ้ เวน”
“พระ”
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“คูบา”
“ทิง้ ”
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“ถิ่ม”
“พี”่
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“อ้าย/เอือ้ ย”
“นา้ พริก” ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“แจ่ว”
“จืด”
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“จาง”
“หัน”
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“ง้วก”
“ผ้าถุง”
ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“ผ้าซิ่น”
“เข็มขัด” ภาษาถิ่นใช้คาว่า
“ตะแอว”
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สินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึก
สินค้าพืน้ เมืองของเทศบาลตาบลฟากท่า คือ ผ้าทอฟากท่า และผักปลอดสารพิษ

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
น้า
ทรัพยากรนา้ ที่สาคัญคือ แม่นา้ ปาด ซึ่งเป็ นแม่นา้ สายสาคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลีย้ งประชาชน นอกจาก
จะเป็ นแหล่งอาหารตามธรรมชาติแล้ว ระดับนา้ ในแม่นา้ ปาดยังมีผลต่อระดับนา้ ในบ่อนา้ ตืน้ ที่ใช้เป็ นแหล่งนา้ ดิบในการผลิตนา้ ประปา
ของเทศบาลตาบลฟากท่าเพื่อแจกจ่ายให้กบั ประชาชนได้อปุ โภคบริโภคอย่างไม่ขาดแคลนมีนา้ ใช้ตลอดปี
ป่ าไม้
ในเขตเทศบาลตาบลฟากท่า ไม่มีพืน้ ที่ป่าชุมชนเนื่องจากมีพืน้ ที่รบั ผิดชอบเพียง 0.45 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็ น
แหล่งที่อยูอ่ าศัยของประชาชนทัง้ หมด
ภูเขา
พืน้ ที่สว่ นที่เป็ นภูเขาอยูน่ อกเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบลฟากท่า
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ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เทศบาลตาบลฟากท่ามีพืน้ ที่รบั ผิดชอบ 0.45 ตร.กม. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญคือแม่นา้ ปาด ไหลผ่านพืน้ ที่
เทศบาลตาบลฟากท่าเป็ นระยะทาง 1.7 กิโลเมตร บริเวณที่ราบริมแม่นา้ ปาดเป็ นที่อยู่อาศัยและพืน้ ที่ทาการเกษตรของประชาชน
โดยสภาพทั่วไปของแม่นา้ ปาดบริเวณที่ไหลผ่านเทศบาลตาบลฟากท่า นา้ ในแม่นา้ มีคณ
ุ ภาพดีไม่เน่าเสีย เนื่องจากเทศบาลตาบลฟาก
ท่ามีนโยบายในการรักษาส่งแวดล้อมไม่ให้มีสภาวะสิง่ แวดล้อมเป็ นพิ ษ เช่น รณรงค์ให้ประชาชนมีการกาจัดขยะอย่างเป็ นระบบ ห้าม
ทิง้ ขยะหรือเศษวัสดุ พืช ต่างๆ ลงในแม่นา้ การทาการเกษตรบริเวณลุม่ นา้ เน้นให้ใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี มีระบบบริหารจัดการนา้
เสียจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงสูแ่ ม่นา้

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๐

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งครั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประทศให้ก้าวไปสู่.....
1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัว ของการค้าส่งค้าปลีก และ
เศรษฐกิจ ดิจิทัล ที่เข้มเข้มขึ้น ทั้งภาค เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และวิสาหกิจ
3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคต
4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้าน้อย
5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอานาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวตั้งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
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3.

4.

5.

6.

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMES สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝั่งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสั่งคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดแล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์พื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติและกรอบความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ
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1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศแสละบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่ การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยังยืน สังคมยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สคช.ได้จัดทาขึ้น
ประเทศไทยเป็นประทศรายได้ ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ ต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,053
บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อ
ปี)
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และ การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ร้อยละ 4.00 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic
Security)และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
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4. การสร้างการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัย และพัฒนาด้านบุคคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ
รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์ และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาลาลังคนและ
แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ขั้นพื้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย
1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมา
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล
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1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและ
ขนส่งของประเทศพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุง และผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดินกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิต สินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่
จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางการด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตร จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการปะกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลาดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า
และท่าอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติมโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเทียวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย
สู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พื้นทีใ่ นลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโงทั้ง
ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การท่องเทียวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน แประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแกล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้ข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาค และในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอื่นๆ เช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอลในการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง สร้างสรรค์ การล่งทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และเป้ฯมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การงทุนด้านการ
วิจัย และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและ การตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติมโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัย ในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื่อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงโดย
2.2.1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
2.2.2 ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
2.2.3 พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
2.2.4 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้ง
ระบบ การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
กาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาด การวิจัย และการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้
2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ
โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับ การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้าน
สาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการให้
ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประ
เทไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Mediczl Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติ สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Polides)
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพ ให้เหมาะกับวัย และการ
พัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคมอย่างบูรณา
การ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแล ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิต ประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ
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3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้องทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สดอดคล้องกับพื้นที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกโดย
3.2.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช้องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระทบวนการยุติธรรม
3.2.2 สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคกาหนดร่วมเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชนและ
3.2.3 การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย
(Customized Welfare ) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกัน (Cost Sharing)
3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร
โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็น
ของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่าง
แท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทังปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อมเป็นต้น
3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพ
และความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า
เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตามความต้องการของ
คนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงาน
ด้านอานวยความสะดวกทางการค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
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4.3 การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าขายชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนใน
ภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าและการผ่าน
แดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การรั ก ษาทุน ทางธรรมชาติ เพื่ อ การเติ บโตสี เ ขี ย วใช้ ป ระโยชน์ จ ากทุ น ธรรมชาติ โ ดย
คานึงถึงขีดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กาหนดมาตรการป้องกัน การถือครองที่ดินของต่างชาติ บริห ารจัดการน้าเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารการจัดการน้ามนพื้นที่ เช่น
คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐานการท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริ ห ารจัดการแร่โดย
กาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจาเป็นและมูล ค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 การส่ งเสริ มการบริโ ภคที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมสร้ างระบบหมุนเวียนวัส ดุที่ ใช้ แล้ ว ที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ
สู่ห่ ว งโซ่อุป ทาน หรื อห่ ว งโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain)
ส่งเสริ มการทาการเกษตรกรรมยั่ งยืน รวมทั้งส่ งเสริมภาคบริการที่มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมน้อย เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะ น้าเสียและของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
เร่งรัดแก้ไขปัญหา การจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการแยกขยะ เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้
มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิ กฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
5.5 การพัฒนาความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้ อมระหว่างประเทศผลั กดันการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรหมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติและการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มี ช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของราชการ ข้อมูลการประมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนิ นการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีค วามคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง
6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพรวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมันตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์)
“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดนจีน”
พันธกิจ
1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนา
ผลิตภาพและการสร้างสรรค์
3. สร้างความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน
2. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโด
จีนและอาเซียน
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมกีฬาและสุขภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน
2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพ
แหล่งที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า/ไทย – ลาว
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬา
และสุขภาพ
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน”
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย
การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติมโต”
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามและมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคงและยั่งยืนในการดารงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า
OTOP ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครองและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้าและ
พลังงาน
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน
และมีการริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๕. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าประสงค์
1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและยั่งยืน
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป
สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP
3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับคุฯภาพการท่องเที่ยว
4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
5. ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมีศักยภาพสูงขั้น

๓๒

แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์
เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ผลผลิตปลอดภัย

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน

1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่
ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
แปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP

2. พัฒนาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน และมีการบริหาร
จัดการด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ

การท่องเที่ยวพัฒนาการค้า
ชายแดนเติมโต

พันธกิจ
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีความรู้คคู่ ุณธรรม มีวินยั
มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และมีการสืบสานต่อไป มีความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการ
ดารงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปร
รูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบ
การตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองและความ
สมัครสมานสามัคคีของประชาชน
4. พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งนาและพลังงาน
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
ภูดู่ และการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และความสัมพันธ์
ที่ดี ทังภายในและระหว่างประเทศ

3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์
และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว

4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึน

5. ระบบบริหารการค้าชายแดน การ
ลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึน

3.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยว
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ และแหล่งนา และ
ส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้าน

๓๓

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 เพิม่ ศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศเอย่างทั่วถึง
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่งคง ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเรียง
๑.๕ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
๑.๖ ส่งเสริมการมีงานทาและเพิ่มรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้า
2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วยระบบ Zoning ที่
สอดคล้องกับการตลาด และการบริหารจัดการตลาดสินค้าทุกประเภท
2.๒ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง
2.๓ ส่งเสริมการศึกษาการวิจยั การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่ Thailand ๔.๐
3.1 ทานุบารุง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิต สินค้าบริการ การเพิ่มรายได้
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเทีย่ วกับเพื่อนบ้าน ทั้งภายในและต่างประเทศ
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้านทุกพื้นที่โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น
4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในดินของประชาชนให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการ
เกษตรกรรม
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
4.4 ส่งเสริม บารุงรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกาจัด ภาวะมลพิษที่มีต่อสุขภาพอนามัย
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพื่อให้ เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งในประเทศแลต่างประเทศ
5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและการบริการ
5.๕ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าและบริการ บนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยุคดิจิตอล

๓๔

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และแผนงานภายใต้ประเด็นการพัฒนา:
1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม ได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุ้มครองสิทธิ์เสรีภาพและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
แผนงาน:
1.1 การพัฒนาคนทุกเพศทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.2 การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มั่นคงและปลอดภัย
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการระบบ
ประปาและโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างทั่วถึง
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
1.6 ส่งเริมการมีงานทาและเพิ่มรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้า
2. พัฒนาเกษตรกรรม อุสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและมีการ
บริหารจัดการด้านตลาดที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ บริหารจัดการผลผลิตทั้งภาคเกษตรอย่างเป็นระบบครบ
วงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเซื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่ อการแปรรูปสร้าง
มูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่และ
เกษตรปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการนาอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็น
สินค้าในระดับตาบล
แผนงาน :
๒.๑ การพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีการตลาดที่ครอบวงจร
๒.๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMES และอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี
การตลาดที่ครบวงจร
กลยุทธ์ :
2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ด้วย Zoning ที่สอดคล้องกับการตลาด และการบริหารจัดการตลาดสินค้าทุกประเภท
2.๒ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง
2.๓ ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างวัตกรรม และพัฒนาสู่ Thailand ๔.๐
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๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ พัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว เป็น
การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว และให้ความสาคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของ
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยว
แผนงาน :
๓.๑ การนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
สร้างสรรค์
๓.๒ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กลยุทธ์ :
3.1 ทานุบารุง รักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิต สินค้า
บริการ การเพิ่มรายได้
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพื่อนบ้าน ทั้งภายใน
และต่างประเทศ
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพื้นที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ
ยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ลุ่มน้าน่าน
และลาน้าสาขา เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้นน้าไม่ว่าจะเป็นการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยการฟื้นฟูสภาพป่า การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปทาลายป่าการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกน บริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ ตาม
แบบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้าแล้ง
น้าท่วม น้าเสีย การขาดแคลนน้าภาคการผลิต น้าอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล
แผนงาน :
๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔.๒ การพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน
๔.๓ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ :
4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของประชาชนให้
เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การ มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
4.4 ส่งเสริม บารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตประชาชน
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๕. เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ผลักดันให้มีการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพ อานวยความ
สะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงระบบ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
แผนงาน :
๕.๑ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๒ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ :
5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๕.3 พัฒนาสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ
๕.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและ
การบริการ
5.๕ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าและบริการบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และยุคดิจิตอล
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561-256๕)
วิสยั ทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
“อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่”
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ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและทุน เกษตร

ผสมผสาน กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น มี
อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม ให้มีความเข้มแข็ง ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชารัฐ
1.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยการ
ผลิต การรวบรวมการผลิต การแปรรูป และการตลาดบริการ
พืชผลทางการเกษตร
1.3 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนใน
การประกอบอาชีพ
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต ให้ได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
1.7 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะชุมชน
ท้องถิ่นที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
และบริการอย่างทั่วถึง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย
พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ประจาตาบล
1.9 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชน เชิงคุณภาพ
1.11 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร ,สร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
1.12 พัฒนาข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ออานวยความ
สะดวกในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
1.13 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน
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ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 2.1 สนับสนุนการปลุกจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
ยาเสพติดและอบายมุข
เสพติดทุกระดับ
2.2 สนับสนุนการปลูกจิตสานึกในการลด ละ เลิก อบายมุขทุก
ประเภท และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน
หมู่บ้าน
2.3 สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในทุกพื้นที่
2.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกด้านและอบายมุขทุก
ประเภท
2.5 สนับสนุนการรวมพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล
2.6 สนับสนุนกิจกรรม To Be Number One
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่งและการท่องเที่ยว
3.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
3.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน
3.4 สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผังเมืองชุมชน และการ
จัดทาผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีกลไกการทางาน
เครือข่าย ผังเมืองทุกระดับการจัดทา ผังเมืองและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
3.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกที่เอื้อต่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน
3.6 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ด้านการส่งเสริมอาชีพ การ 4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ อาชีพหลักอาชีพรอง อาชีพเสริม
ลงทุน พาณิชยกรรม
เกษตรผสมผสาน อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพหลากหลาย ใน
และการท่องเที่ยว
ชุมชนท้องถิ่นเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ และสนับสนุนศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน ในรูปแบบการทางานแบบประชารัฐ
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาระบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชน
หมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนหมู่บ้าน
4.4ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและ กลุ่มเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็ง
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้
ได้คุณภาพและมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการตลาด
4.6 ส่งเสริมการค้า และการลงทุน และการตลาด ระบบตลาดกลาง
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อรองรับกาเป็นประชาคมอาเซียน
4.7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
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5.

ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

6.

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

๔.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยว
๔.๙ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ
ส่งเสริมเครือข่ายและให้มีกลไกการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ
๑.๑๐ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยสื่อหลักและสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรน้าและป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้าน่านละลุ่มน้าสาขา สร้าง
เครือข่ายการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยสร้างเสริมกลไกการทางาน ครอบคลุมทุกระดับ
5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
มีความยั่งยืน
5.3 การสร้างจิตสานึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 บูรณาการการบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพทั้ง ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ให้มีกลไกการทางาน
ทุกระดับ อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
5.5 จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย และ
มลพิษทางน้า ทางอากาศ และทางเสียง โดยบูรณาการร่วมกัน
5.6 สร้างเครือข่าย กลไกการป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีกลไกคณะทางานในทุก
ระดับ
5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการแผนแม่บทพลังงานทดแทน
และพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาจัดการองค์ความรู้
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์
ปราชญ์ชาวบ้าน การศึกษาทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.3 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และตระหนักถึง
คุณค่าและความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
6.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับด้านภาษาสาหรับ
เด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
6.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
ครอบคลุมทุกตาบล
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
6.8 การส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ และกระจาย
โอกาสให้ได้รับการเรียนรู้ทุกระดับ
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 7.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
และการรักษาความสงบเรียบร้อย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและกระบวนการประชาสังคมและการเมืองภาค
ประชาชนและภาคพลเมือง
7.2 สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่
เสริมสร้างและพัฒนากลไกการมีสาวนร่วมทุกระดับ เครือข่าย
ประชาสังคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตาบล/ระดับอาเภอ (ศปม.
ศปต. ศปอ.)
7.3 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่
ประชาชน และผู้ประสบภัย
7.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริหาร
ประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7.6 บูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ
7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สื่อในชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
ประสานการพัฒนาสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น และรู้จักสามัคคี
7.8 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลคุ้มครองพื้นที่
สาธารณประโยชน์
7.9 ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง ประชาสังคม
สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กร
ชุมชน/ตาบล และเครือข่ายประชาสังคม
7.10 สนับสนุนป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เครือข่ายหมู่บ้านตาบลและอาเภอ
ด้านการประชาสัมพันธ์และการ 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาให้มีสถานีวิทยุชุมชนเครือข่าย
สื่อสาร
และกลไกการจัดการทุกระดับ
5.2 ส่งเสริมให้มีทีวีชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายและกลไกการจัดการ
ทุกระดับ

๔๑
-5ลาดับที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์
โดยสร้างเครือข่ายกลไกการจัดการเชื่อมโยงสื่อกระแสหลัก
8.4 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและ
เชื่อมโยงสื่อกระแสหลักโดยการสร้างกลไกการจัดการทุกระดับ
8.5 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อสังคมทุกพื้นที่โดยการสร้างกลไกการ
จัดการทุกระดับ
8.6 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อให้มีทุกช่องทางหลากหลายสอดคล้อง
กับพื้นที่จัดให้มีกลไกการจัดการทุกระดับ

9.

ด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(Good Governance)

9.1 การพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์/
ทันต่อโลก
9.2 การป้องกันปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ
9.3 ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๔๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอฟากท่า
วิสัยทัศน์
“เป็นเมืองวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่สบสุขปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มผลผลิตทางเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างชุมชน ให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม นาชุมชนเข้มแข็ง มีอาชีพ รายได้ที่
เหมาะสมและมีความมั่งคงในชีวิต
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
3. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้า และดารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมบูรณ์
4. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้า และดารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมบูรณ์
5. ส่งเสริมศักยภาพ พร้อมเข้าสู่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าประสงค์รวม 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น
1. แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสรอมประเพณีที่ดีงามมีจริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม
พื้นบ้าน
2. ผลผลิตด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพปลอดภัย และมี
ระบบการตลาดที่ดี
3. มีพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์ ดารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แห่งน้า
วัฒนธรรม ประเพณีที่งดงาน
4. มีศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและ ระว่าง
ประเทศติดกับเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างชุมชน ให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม นาชุมชนเข้มแข็ง มีอาชีพรายที่
เหมาะสมและมีความมั่นคงในชีวิต
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
3. พัฒนาการเกษตร การแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยและ
มั่นคง
4. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้า และดารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์
5. ส่งเสริมศักยภาพ พร้อมเข้าสู่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน

๔๓
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า
“สู่พื้นฐานการศึกษา เมืองสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิต”
พันธกิจ: (Missit)
1. พัฒนาด้านการศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีพื้นฐานการศึกษาให้เป็นคนที่มีความรู้คู่
คุณธรรม
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และน่าอยู่
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งทางด้านอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข การบริการ สังคมความเป็นอยู่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร
เป้าประสงค์
1. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.3 ประสานทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์บารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
1.4 สร้างจิตสานึกให้ชุมชนร่วมกันพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2.2 พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
2.4 ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.5 จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนการศึกษา
แก่บุตรหลานของประชาชนในชุมชน
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ก่อสร้างสาธารณูปการพื้นฐานให้ครบทุกชุมชน
3.2 พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สามารถตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3.4 พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3.5 ก่อสร้างระบบบาบัดน้าและทางระบายน้าทิ้ง
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 ปรับปรุงระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการกลไกลตลาดสู่การจาหน่าย
4.3 จัดหาสถานที่จาหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
4.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.5 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน

๔๔
5. การพัฒนาด้านสังคม
5.1 ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชนสนับสนุนเอกลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นแหล่งหาความรู้ของชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดี
งามให้สืบต่อไป
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.1 ปรับปรุงสมรรถนะในการบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว
6.2 พัฒนาระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานระดับรากหญ้าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
6.3 บริหารจัดการระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
6.4 พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6.5 บริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : สู่พื้นฐานการศึกษา เมืองสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ:
1. พัฒนาด้านการศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีพื้นฐานการศึกษาให้เป็นคนที่มีความรู้
คู่คุณธรรม
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และน่าอยู่
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านอาชีพ การศึกษา
สาธารณสุข การบริการ สังคมความเป็นอยู่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑. นโยบายด้านการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตาบลฟากท่า
- ส่งเสริมสนับสนุนให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนยากไร้ให้ความสาคัญด้านการศึกษา พัฒนาให้ได้รับ
โอกาสอย่างทั่วถึง
- สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตระดับตาบล
- สนับสนุนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
๒. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ
- ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มสตรีภายในชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
(อสม.) อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเชื่อฝ่ายปกครองในการพัฒนา
- ส่งเสริมสนับสนุนอบรม จัดตั้งศูนย์ OTOP ศูนย์แสดงสินค้า เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ในชุมชน
- ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาล
- ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้าลาน้าปาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
๓. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมด้านสุขภาพ การออกกาลังกาย รักษาสุขภาพอนามัย
- ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการบริการสุขภาพ อุปกรณ์ที่ทันสมัย
- ส่งเสริมในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพในระดับตาบล
- ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในชุมชน

๔๕
๔. นโยบายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสนา
- ส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง โดยอาศัยคุณค่าจารีตประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
- สนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตาบล
๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ส่งเสริมปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
- ส่งเสริมในการพัฒนาระบบน้าประปาในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ
- แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเหม็นในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลอนุรักษ์แม่น้าปาด
- ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลปลูกต้นไม้ในวันสาคัญๆ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
- ส่งเสริมการบริการทิ้งขยะให้เป็นระบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน
- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ จัดการขยะเพื่อความระเบียบสวยงามของชุมชน
๗. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมเด็กและเยาวชนภายในชุมชน สร้างความเป็นเลิศในด้านกีฬา
- ส่งเสริมให้ประชาชนภายในชุมชนสร้างความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมกีฬา
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใส่ใจการออกกาลังกาย
- จัดสรรงบประมาณเพื่อการกีฬาให้กับเยาวชน
๘. นโยบายด้านการบริหาร
- บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักความรับผิดชอบ หลักการ
มีส่วนร่วมละหลักความคุ้มค่า

๔๖
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
จากนโยบายการพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า และข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา (Base Line Data) ซึ่งได้ทาการ
วิเคราะห์และศึกษาที่ผ่านมาทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตาบลฟาก
ท่า จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะต้องทาการ
วิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนา ดังผลการวิเคราะห์ซึ่งจะได้นาเสนอเป็นรายประเด็น
นโยบายรวม 6 ประเด็นตามลาดับต่อไป
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength )
ผู้บริหารเทศบาลตาบลฟากท่าได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาล
ตาบลฟากท่า พร้อมที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตาบลฟากท่ามีบุคลากรทั้งหมด 37 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 16 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 คน และ
พนักงานจ้างทั่วไป 11 คน การบริหารงานบุคคลและงบประมาณได้ตั้งไว้เพียงพออุปกรณ์เครื่องมือเครื่ องใช้ต่างๆ ที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานมีครบและเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลให้บริการประชาชนภายใน
เขตเทศบาลและประชาชนนอกเขตเทศบาลบางส่วนอย่างไม่มีข้อบกพร้อง
จุดอ่อน (Weakens)
เทศบาลตาบลฟากท่ายังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทาง ในการดาเนินงานที่ผ่านมาต้องขอ
ความร่ ว มมือจากหน่ ว ยงานอื่น การดาเนิ นงานที่ผ่ านมาก็ไม่ส ามารถประเมินผลงานของกลุ่ มเป้าหมาย และการ
ดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนั้น การดาเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง
เช่น การจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอมมลพิษมีค่าใช้จ่าย ในการ
ดาเนินงานและปฏิบัติการสูงและที่สาคัญประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น
การคัดแยกขยะครัวเรือน
โอกาส (Opportunity)
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็นกระแส
โลกาภิวัตน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มีหน่วยดาเนินงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ดาเนินการสร้างจิตสานึกของประชาชน ตลอดทั้งการ
รณรงค์ให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้า (Recycle) ก็เป็นตัวอย่างการสร้างเครือข่ายในระดับ
ท้องถิ่นที่จะสนับสนุนการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหา/อุปสรรค์ (Threaten)
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะและ
มลพิษจากภาคเอกชน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น บ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ จะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ประกอบกับที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลฟากท่ามีจานวนจากัด ทาให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมี
ความซับ ซ้อนมากยิ่ งขึ้น นอกจากนั้ น ประชาชนบางส่ ว นยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยังสร้างมลพิษหรือสิ่ ง
แปลกปลอมแก่สิ่งแวดล้อมและยังขาดความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะ เป็นต้น

๔๗
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
จุดแข็ง (Strength )
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมการศึกษา โดยได้มีการวางรากฐานความพร้อมในการจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์ การประเมิน ความพร้ อมของกฎกระทรวงระดับ ความพร้อ มมากทั้งปั จจัย ด้านงบประมาณ แผนงานการจั ด
การศึกษา โครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสร้าง นอกจากนั้น โครงสร้างของเทศบาลตาบลฟากท่า
มีหน่วยงานที่เอื้อต่อการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา
จุดอ่อน (Weakens)
ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ของเทศบาลตาบลฟากท่า ถึงแม้จะมีบุคลากรตามโครงสร้าง แต่จะต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่ งปัจจุบันบุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์
และทักษะ นอกจากนั้น จากอัตราครูที่ยังขาดแคลน และคุณภาพของครูยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยต่า ยังทาให้การศึกษามี
การพัฒนาที่ล่าช้า
โอกาส (Opportunity)
ในพื้นที่เทศบาลตาบลฟากท่ามีสถาบันการศึกษาในระดับตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ส่วนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรสามัญ อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นใกล้เคียง นอกจากนั้นประชาชนใน
พื้น ที่เทศบาลตาบลฟากท่ามีค วามร่ ว มมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งจะนาไปสู่ ความร่ว มมือในการจัดการศึกษาให้ ประสบ
ผลสาเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค์ (Threaten)
การถ่ายโอนภารกิจการศึกษาขาดความชัดเจน เรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความ
ล่าช้าในการถ่ายโอนทาให้กระทบต่อแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength )
เทศบาลตาบลฟากท่ามีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนที่สามารถติดต่อกันได้ทั่วพื้นที่เทศบาลตาบลฟากท่า
บุคลากรที่มีความสามารถในการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน

มี

จุดอ่อน (Weakens)
การทางานของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาโดยแยกส่วน ถนนสายหลักเป็นของกรมทางหลวง
ถนนสายรองเป็นของเทศบาลตาบลฟากท่า
โอกาส (Opportunity)
เทศบาลตาบลฟากท่า ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการดาเนินงานก่อสร้างและบารุงโครงสร้าง
พื้น ฐานในพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลฟากท่ า นอกจากนั้ น การให้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ประปา ไฟฟ้ า
สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วเพราะมีจานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานผู้ให้บริการมีความ
คุ้มค่าต่อการดาเนินงานขยายเขตการให้บริการ อนึ่งไม่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน พัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาเทศบาลต าบลฟากท่ า เป็ น ท้ อ งถิ่ น ที่ มี พื้ น ที่ ไ ม่ ใ หญ่ ม ากนั ก ท าให้ ก ารบริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ดาเนินการได้ครอบคลุมแล้วทุกพื้นที่ จึงส่งผลให้ความจาเป็นในด้านการก่อสร้างลดลง และคงเหลือเพียงภาระการ
บารุงรักษาให้คงสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ ซึ่งภาระในการบารุงรักษานั้นมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ทาให้สามารถซ่อมบารุงให้มี
สภาพใช้งานได้ดีโดยตลอด

๔๘
ปัญหา/อุปสรรค์ (Threaten)
โครงสร้างพื้นฐานที่รับผิดชอบ การขยายเขตบริการไฟฟ้าและประปา อยู่ในอานาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และการประปาเขตอยู่นอกเหนือจากการให้บริการ ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลฟากท่า
ไม่สามารถเข้าไปดาเนินการในส่วนที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น สามารถดาเนินการได้เพียงการให้การสนับสนุนเครื่องมือ
และบุคลากรในการดาเนินงานเท่านั้น
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strength )
ผู้บริหารเทศบาลตาบลฟากท่าได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่จะ
มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชน เช่น การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ โดยให้สามารถพึ่งตนเองได้
จุดอ่อน (Weakens)
ประชาชนยังขาดที่ดินทากิน ที่ดินยังขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน ประชาชนยังขาดความรู้ในการประกอบ
อาชีพ มีภารหนี้สินมาก ยังมีการอพยพไปหาทางานในเมืองใหญ่ประชาชนในชุมชนยังมีความคิดที่จะเข้าไปทางานใน
เมืองใหญ่ การผลิตสินค้ายังไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดและสินค้าที่ผลิตได้ยังขาดศูนย์จาหน่ายสินค้ารองรับ
โอกาส (Opportunity)
ประชาชนประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไป เช่น การทาอาชีพเสริมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้
เทศบาลจัดการฝึกอบรมอาชีพเสริมและส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานในที่ต่างเพื่อนามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ปัญหา/อุปสรรค์ (Threaten)
เทศบาลตาบลฟากท่ายังขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ประชาชนยังขาดความรู้
ความสามารถในการประกอบกิจการ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ในการดาเนินงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคม
จุดแข็ง (Strength )
ผู้บริหารเทศบาลตาบลฟากท่า ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายอย่าง
ชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส นอกจากนั้น
เทศบาลตาบลฟากท่า มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรงในด้านสวัสดิการ
สังคม ประชาชนมีความสมานฉันท์ไม่มีความแตกแยกในการนับถือศาสนา และมีความสามารถในวิชาชีพสามารถ และ
การรวมเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
จุดอ่อน (Weakens)
การเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ประชาชนยังมีทัศนคติต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในส่วนของการเสริมสร้าง
สุขภาพ ยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านสุขภาพอนามัย เยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรมคาสอนของ
ศาสนา
โอกาส (Opportunity)
เทศบาลตาบลฟากท่ามีพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการการ
บริหารจัดการ การบริการทางสาธารณสุข การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ปัญหา/อุปสรรค์ (Threaten)
การย้ายถิ่นฐานของประชาชนย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่น แต่ตัวบุคคลยังอยู่ในเขตเทศบาล ทาให้เกิดปัญหา
ประชากรแฝง หรือมีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลแต่ตัวบุคคลอยู่ที่อื่น การสนับสนุนผู้พิการไม่สามารถดาเนินการได้เต็มที่
เนื่องจากกฎระเบียบของทางราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมีข้อปฏิบัติที่ยุ่งยาก จึงส่งผลให้เกิดการดูแลสุขภาพ ทั้ง
ด้านโภชนาการ การออกกาลังกายและการพักผ่อน เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาถือปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับความสนใจน้อยลง

๔๙
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จุดแข็ง (Strength )
ในทางการเมืองเทศบาลตาบลฟากท่าเป็นสังคมชนบท แต่ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมือง
ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน ความร่วมมือทางการเมืองของประชาชนได้ส่งผลให้เกิดความไว้ วางใจกันระหว่างประชาชนกับ
เทศบาลตาบลฟากท่า รางวัลต่าง ๆ และรางวัลการเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ ซึ่งมีจานวน 73 % เป็น
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลของความร่วมมือและไว้วางใจกันของประชาชน นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลฟากท่า เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์
และประสานงานกันอย่างดี จึงส่งผลให้การเมืองในเทศบาลตาบลฟากท่ามีความเข้มแข็ง
ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักคิดการทางานเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้น
ผลงานเป็นหลัก การกาหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการทางาน เป็นการกาหนดร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งฝ่าย
บริห าร สภา ข้าราชการ และประชาชน นอกจากนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒ นาและ
ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพการปฏิ บั ติงาน และเป็น ผู้ มีประสบการณ์แ ละมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาที่
รับผิดชอบ
จุดอ่อน (Weakens)
ในด้านการเมือง ถึงแม้ประชาชนจะตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่เยาวชนยังขาดความ
เข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังขาดความเข้าใจในการเมืองการปกครอง เป็นหน่วยงานที่ต้ อง
ตอบสนองต่อนโยบายผู้บ ริ หารซึ่งสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งวิธีการดาเนินการ
ดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ค่านิยมในการดาเนินงานแบบเดิม ซึ่งเน้น
การทางานแบบภาคส่วนยังปรากฏเป็นปัญหาในการประสานงานภายในอยู่บ้าง ซึ่งส่งผลกระทบในการบริหารจัดการใน
ภาพรวม ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาการความร่วมมือดีขึ้นตามลาดับ นอกจากนั้น ในการบริหารจัดการที่ต้องการความรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ จะต้องมีเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการที่พร้อม แต่จากการสารวจพบว่าเทศบาลตาบลฟากท่า ยังขาด
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารงาน เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล และเครื่องใช้สานักงาน ที่จะ
ใช้ในการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunity)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่อง ค์กร
ปกครองท้องถิ่น ได้ให้อานาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นกระแสความคิดเห็นเรื่องการทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และ
กระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับความนิย มไปทั่วโลก ทาให้ประชาชนเริ่มมีแนวความคิดในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นในการดาเนินกิจการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ปัญหา/อุปสรรค์ (Threaten)
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอน ทาให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนดาเนินงานได้ในระยะยาว นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น กับ
ส่วนราชการอื่น เช่นส่วนกลางส่วนและภูมิภาค ยังเป็นลักษณะของการควบคุมโดยกฏระเบียบ ท้องถิ่นไม่มีอิสระในการ
ดาเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้าของ
อานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้อง
แก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการได้เป็นอานาจจากกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมักมีการ ยกเว้นระเบียบ
เฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
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ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
1. การดาเนินงานด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากแผนพัฒนาเทศบาล กิจกรรมที่ทางเทศบาลได้ร่วมดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ รวมทั้งอานวยความสะดวกในท้องถิ่น ได้แก่ การ
คมนาคม การระบายน้า การไฟฟ้า การผังเมือง สาธารณสุข เป็นต้น ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลฟากท่าเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลฟากท่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสะดวกสบายขึ้น
2. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาตาบลของเทศบาลตาบลฟากท่า สามารถส่งเสริมอาชีพสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในเขตการปกครองของเทศบาลตาบลฟกท่ามีอยู่
ทาให้ประชาชนยกระดับรายได้ของตนเองได้อีกระดับหนึ่ง
3. การดาเนินงานด้านสังคม
เทศบาลตาบลฟากท่าได้ร่วมพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชิต ประชาชนรวมถึงเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน คือการจัดเวทีประชาคม สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆ ในอันที่จะนามาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการและการนันทนาการ การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการจัดให้มีการาอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด
4. การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
ได้จัดให้มีประชาคมหมู่บ้าน ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อให้การบริหาร การบริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย
5. การดาเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแม่น้าปาด
เช่น อนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงการกาจัดขยะ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความน่าอยู่
ยิ่งขึ้น
6. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์การพัฒนาแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงน้า
เพื่อการเกษตรอีกด้วยเพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
7.การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นอัน
ดีงาม ส่งเสริมและบารุงศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เช่น การจักสาน เป็นต้น
8. การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนได้รับรู้ เช่น การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ อย่างเช่น การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เป็นต้น มีการจัดอบรม อสม.
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
- ผลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
3.2.1 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ปัญหาผลผลิตตกต่า การไม่มีที่ดินทากิน หรือมีแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
2. ปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรราคาสูง เช่น ยาปราบศัตรูพืช
3. ปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในการดารงชีวิต
4. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้าทางการเกษตร
5. ปัญหาการคมนาคมขนส่งจากพื้นที่การเกษตรสู่ตลาดรับซื้อ
6. ปัญหาความสะอาดของน้าในการอุปโภคและบริโภค
7. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8. ปัญหาอุทกภัยเมื่อถึงฤดูฝนทาให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
9. ปัญหาด้านสาธารณูปการ ไม่ครบถ้วน
10. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสารเคมี
11. ปัญหาด้านการศึกษา
12. ปัญหาผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ผู้พิการ ผู้ยากไร้
13. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทาลายทาให้เสียสมดุล
14. ปัญหาเรื่องสาธารณสุข เช่น โรคไข้เลือดออก โรคทางเดินอาหาร และโรคทางเดินหายใจ
3.2.2 การคาดการณ์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของปัญหาและสถานการณ์ในอนาคต
1. ด้านการพัฒนาการบริหารและการบริการ
เทศบาลตาบลฟากท่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาการบริหารและการบริการให้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมี
ระบบการตรวจสอบในการทางานของภาครัฐมากขึ้น โดยนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีแนวโน้มให้ความสนใจ มีจิตสานึกที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เห็นได้จากมีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนอย่างจริงจัง
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตามนโยบาลรัฐบาลปัจจุบันและตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1๒ เน้นในเรื่องของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้ราษฎร และชุมชนพึ่งตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
นโยบายรัฐบาลมีนโยบายให้แก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารประชาชน เศรษฐกิจชุมชน นโยบาย
เหล่านี้มีส่วนในการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน ทาให้เศรษฐกิจชุมชนในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
4. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีวินัยและจิตสานึกที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น
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5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาที่ทาให้สังคมมีปัญหาในปัจจุบันคือ ปัญหายาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนซึ่งในการดาเนินการแก้ไขปัญหานั้นต้องเน้นให้ทุกภาคทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา
6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของการคมนาคม ประชาชนในปัจจุบันมีความต้องการมากโดยเฉพาะการ
คมนาคมจากพื้นที่ทางการเกษตรสู่บ้านเรือนราษฎร และสู่แหล่งตลาดรับซื้อ
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ และโอกาสการพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า
1.จุดแข็ง (Strength )
- ชุมชนเป็นหนึ่งเดียวและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
- การเมืองท้องถิ่นเป็นเอกภาพ
- สถานะทางการคลังมั่นคง
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์
- มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (ผ้าทอมือ) ที่สวยงาม
- ผลผลิตด้านการเกษตร (มะขามหวาน) และพืชผักที่ปลอดสารพิษ ที่มีคุณภาพ
- บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพในการดาเนินงาน สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ในองค์กร มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัย
- มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนการทางานที่ชัดเจน
- บุคลากรในองค์กรมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
- มีการกาหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างชัดเจน
- องค์กรได้รับการสนับสนุนในการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จากองค์กรเอกชนและจาก
ประชาชนในพื้นที่
2.จุดอ่อน (Weakens)
- ขาดตลาดรองรับผลผลิต
- ขาดวัตถุดิบในขบวนการผลิตในท้องถิ่น
- ห่างไกลตลาดรองรับผลผลิต
- ยังไม่มีหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยวที่จะรองรับการท่องเที่ยว การจาหน่ายผลผลิต
- วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ในองค์กรมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
3.โอกาส (Opportunity)
- มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน น้าที่อุดมสมบูรณ์
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ผล สามารถส่ง
เสริมให้ดาเนินกิจการในรูปของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
4.ปัญหา/อุปสรรค์ (Threaten)
- การคมนาคมทางการเกษตรไม่สะดวก ทาให้เกิดการล่าช้า ในการขนส่งสินค้า
- ประชาชนไม่มีที่ทากินหรือ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
- ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า แต่ต้นทุนการเกษตรมักมีราคาแพงทาให้เกษตรกรขาดแคลน
เงินทุนในการประกอบอาชีพ

ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ บริการชุมชนและสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
กีฬาและนันทนาการ

บริการชุมชนและสังคม

-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

เศรษฐกิจ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-แผนงานการพาณิชย์

4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

บริการชุมชนและสังคม

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

บริการชุมชนและสังคม

6

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ
การบริหาร

บริหารทั่วไป

-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานรักษาความสงบภายใน
-แผนงานบริหารทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง

รวม

6 ยุทธศาสตร์

5 ด้าน

8 แผนงาน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองช่าง
สานักปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองคลัง
กองช่าง
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สานักปลัด

5 หน่วยงาน

๕๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี 2561

ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

แบบ ผ ๐๑

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3

50,000

3

150,000

3

110,000

3

110,000

3

110,000

15

630,000

3

150,000

3

150,000

3

110,000

3

110,000

3

110,000

15

630,000

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

รวม
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และ
นันทนาการ
๒.๑ แผนงาน การศึกษา
๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

รวม

10
4

785,000
390,000

11
4

1,123,000
390,000

11
4

1,123,000
390,000

5
4

345,000
390,000

5
4

345,000
390,000

42
20

3,734,000
1,950,000

14

1,179,000

14

1,523,000

15

1,512,000

9

735,000

9

735,000

60

5,684,000

-

-

-

-

3

2,860,000

2

651,900

-

-

5

3,511,900

-

-

-

-

-

-

3

2,860,000

2

651,900

1
1

2,7oo,ooo
2,7oo,ooo

1
6

2,7oo,ooo
6,211,900

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการเคหะการโยธา
3’2 เคหะและชุมชน
รวม

๕๔

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ยุทธศาสตร์
๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข
๔.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๔.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
๔.๔ แผนงาน รักษาความสงบภายใน
4.5 แผนงานบริหารทัว่ ไป
รวม
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
๕.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
๖.ยุทศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
๖.๑ แผนงาน สาธารณสุข
๖.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
6.3 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม

จานวน
โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ ๐๑

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๕
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)

1

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

5

50,000

4

530,000

4

530,000

4

530,000

4

530,000

4

530,000

20

2,650,000

7
5
6
23

155,000
420,000
40,000
1,155,000

7
5
6
23

155,000
420,000
4๐,๐๐๐
1,155,000

7
4
6
22

190,000
170,000
4๐,๐๐๐
940,000

6
4
16

190,000
170,000
1,000,ooo

6
5
17

190,000
420,000
1,150,ooo

32
23
18
98

880,000
1,600,000
๑2๐,๐๐๐
4,810,000

4

150,000

4

150,000

4

148,000

4

148,000

4

148,000

20

744,000

1

70,000

1

70,000

1

70,000

-

-

-

-

3

210,000

5

220,000

5

218,000

4

148,000

4

148,000

23

954,000

50,000

1

5o,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

5

250,000

-

-

-

4

2,710,000

4

210,000

4

210,000

12

3,130,000

60,000
110,000

1
2

60,000
110,000

1
6

60,000
2,820,000

5

260,000

5

260,000

3
20

180,000
3,560,000

5

1

1
2

220,000

๕๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 02
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ย.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

1.

โครงการ

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบลฟากท่า
2.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

3.เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบล
ฟากท่า

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000 50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

บริเวณถนน
และพื้นที่
สาธารณะ
ได้รับการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ร้อยละ

80

1.ภูมิทัศน์มีความ
สวยงาม เป็นระเบียบ
สะอาด เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเขตเทศบาล
ตาบลฟากท่า
2.ประชาชนมีส่วน
ร่วมกันรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สวย
งาม
3.ประชาชนเกิดความ
รักในธรรมชาติ เป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

กอง
สาธารณ
สุขฯ

๕๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 02
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่ายู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะแลชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

2.

โครงการ
โครงการหน้าบ้านน่ามอง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบตลอดจนการดูแลบ้านเรือนของตนเอง
2.เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานของรัฐ อันเป็นแนวทางของการพัฒนาแผน
ใหม่
3.เพื่อสร้างชุมชนนาร่องครัวเรือนต้นแบบของเทศบาล
ตาบลฟากท่าในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของบ้านเรือน
ตนเองและชุมชน
4.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตาบล
ฟากท่าให้เกิดความร่วมรื่น สวยงามสอดคล้องกับ
โครงการหน้าบ้านน่ามอง จังหวัดอุตรดิตถ์

เป้าหมาย
จัดกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน
ในชุมชน
เทศบาลทั้งสอง
ชุมชน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

๓0,000

๓0,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

30,000 -เป็นหมู่บ้านที่มี
ความพร้อมด้าน
สิ่งแวดล้อม
-ชุมชนมีความพึง
พอใจโครงการ
หน้าบ้านน่ามอง
อย่างน้อย
ร้อยละ 70

-ทาให้ประชาชนมี
ความตระหนักในการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวด
ล้อม ของท้องถิ่น
-เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ
ในการรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม
-ทาให้เกิดความสามัคคี
ความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน ประชาชน กับ
หน่วยงานของรัฐใน
การดาเนินภารกิจด้าน
สุขภาวะอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข

๕๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 02
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

3.

โครงการ

โครงการจัดการขยะโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการ

-จัดกิจกรรมให้

แก้ไขปัญหาขยะของเทศบาล
ตาบลฟากท่า
2.เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะในเขต
เทศบาลตาบลฟากท่า

ความรู้แก่ผู้
ผู้บริหาร พนัก
งาน ผู้นาชุมชน
และอาสาสมัคร
-จัดกิจกรรมการ
จัดการขยะใน
ชุมชน

รวม 3 โครงการ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

-หมู่บ้านมีสิ่งแวดล้อม

1.ประชาชนมีวิธีการกาจัดขยะที่

ที่ดี
-ชุมชนมีความพึงพอใจ
และสามารถคัดแยก
ขยะได้ถูกต้อง ร้อยละ

ถูกต้อง
2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะการรักษาความสะอาดและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

70

3.ประชาชนสามารถทาน้า

กอง
สาธารณ
สุขฯ

หมักชีวภาพได้และใช้
รดพืชผักสวนครัวแทน
ปุ๋ยเคมี
4.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตลาด
นัดขยะ
150,000

150,000

110,000

110,000

110,000

๕๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. โครงการส่งเสริม 1.เพื่อให้เด็กได้ทากิจกรรม
จัดกิจกรรม
70,000 30,000 30,000 30,000 30,000
กิจกรรมวันเด็ก ร่วมกัน
วันเด็กแห่งชาติ
แห่งชาติ
2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิทธิ ให้กับเด็กในเขต
และหน้าที่ความรับผิดชอบ เทศบาลตาบล
ความมีระเบียบวินัยต่อ
ฟากท่าและ
ตนเองและสังคม
บริเวณใกล้เคียง
3.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วย
จานวน
ตนเองนอกห้องเรียน
500 คน

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนเด็ก
และเยาวชน
เข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ 100

1.เด็กกล้า
แสดงออก
2.เด็กได้
ประสบการณ์
จริงนอกห้องเรียน
3.เด็กได้เรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันในสังคม

กอง
การ
ศึกษา

๕๙

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

2.

โครงการ
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้
ของยุวชนเยาวชนเทศบาล
ตาบลฟากท่า

วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมให้ยุวชน
เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้หา
ประสบการณ์ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียน

เป้าหมาย
จัดกิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงานให้กับ
ยุวชนและเยาวชน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ยุวชนเยาวชนได้เข้ารับ
การอบรมและศึกษาดูงาน
ร้อยละ 75 ของยุวชน
เยาวชนทั้งหมดในเขต
เทศบาลตาบลฟากท่า

ยุวชน เยาวชน ได้รับ
การศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์
จริง

กอง
การ
ศึกษา

๖๐

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๓.

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลฟากท่า
(อาหารกลางวัน)

เพื่อให้เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลฟากท่าได้รับ
ประทานอาหารที่เพียง
พอและถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมตามวัย

เป็นค่าอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ฟากท่า

150,000

100,000

100,000

-

-

เด็กมีสุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์
และมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์และมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

กอง
การ
ศึกษา

๔.

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลฟากท่า

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนม
ทุกวัน

เป็นค่าจัดซื้อนมสาหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ฟากท่า

60,000

50,000

50,000

-

-

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลฟากท่าได้รับ
การส่งเสริมด้าน
โภชนาการ ร้อยละ

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่
เหมาะสม
ทั้ง 4 ด้าน

กอง
การ
ศึกษา

100

๖๑

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

5.

โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลฟากท่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

เพื่อให้บุคลากรของ

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การสอนและการพัฒนา

เทศบาลตาบลฟากท่า

ศักยภาพของเด็กทั้ง 4
ด้าน

เข้าร่วมประชุม สัมมนา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000 50,000

บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลฟากท่าได้รับการ
เข้าร่วมประชุม สัมมนา
ด้านการศึกษา ร้อยละ
100 ของจานวนบุคลากร

บุคลากรมี
ความรู้ความ
สามารถด้าน
การพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
เล็กทั้ง 4 ด้าน

กอง
การ
ศึกษา

25,000

25,000

25,000

25,000 25,000

คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ฟากท่าได้รับการพัฒนา
ศักยภาพร้อยละ 100

คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่
ของตน

กอง
การ
ศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนา

หลัก

ด้านการศึกษา

6.

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลฟากท่า

เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลฟากท่า

๖๒

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

7.

โครงการ

โครงการซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัยใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กได้รับความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยและ
รู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิด
อัคคีภัยได้

เป้าหมาย

ศพด.ทต.ฟากท่า
และเด็กนักเรียน
ภายใน ศพด. ทต.
ฟากท่า จานวน 20
คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
ศพด.ทต.ฟากท่า
ได้รับความรู้

ผู้ดูแลเด็กและ
เด็กมีทักษะ
ประสบการณ์
เมื่อเกิดอัคคี
ภัยรู้จักช่วย
เหลือตนเองได้

กอง
การ
ศึกษา

๖๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลฟากท่าดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562
2563 2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
200,000
196
,000
8 ค่าอาหารเสริม -เพื่อให้นักเรียนได้รับ นักเรียนโรงเรียน
192,000
นักเรียนโรงเรียน
(นม) โรงเรียน อาหารเสริม (นม)
อนุบาลฟากท่า
อนุบาลฟากท่า
อนุบาลฟากท่า ครบทุกคน
(วัดวังขวัญ วันครู
(วัดวังขวัญ วันครู
(วัดวังขวัญ วัน -เพื่อนักเรียนอนุบาล 2503) ต้อง
2503)ได้รับอาหาร
ครู 2503)
ฟากทา(วัดวังขวัญ
ได้รับอาหารเสริม
เสริม(นม)ครบ และมี
วันครู 2503) มี
(นม)ครบทุกคน
สุขภาพร่างกาย
ร่างกายแข็งแรง
แข็งแรงสมบูรณ์เติม
สมบูรณ์ และเติมโต
โตตามวัย
ตามวัย
376,000
๓๖๘,๐๐๐
นักเรียนโรงเรียน
9 โครงการอาหาร -เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
นักเรียนโรงเรียน
กลางวันครบถ้วนทุกคน
อนุบาลฟากท่า
กลางวัน
อนุบาลฟากท่า
-เพื่อนักเรียนได้รับโภชนาการที่ดี
(วั
ด
วั
ง
ขวั
ญ
วั
น
ครู
โรงเรียนอนุบาล มีร่างกายแข็งแรงเติมโตสมวัย
(วัดวังขวัญ วันครู
2503) ต้องได้รับ
ฟากท่า(วัดวัง
2503)ได้รับอาหาร
อาหารกลางวั
น
ขวัญ วันครู
กลางวันครบทุกคน
ครบทุ
ก
คน
2503)

แบบ ผ 02

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฟากท่า
(วัดวังขวัญ วันครู
2503) ได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ครบทุกคน

กองการ
ศึกษา

นักเรียนได้รับ
กองการ
อาหารกลางวัน
ศึกษา
ครบถ้วนทุกคน
และมีโภชนาการที่
ดี มีร่างกายแข็งแรง
เติมโตสมวัย

๖๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลฟากท่าดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563 2564 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
10. โครงการ
เพื่อรองรับ
เด็กในศูนย์
34,000 35,000
สนับสนุน
งบประมาณ
พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายการ จัดสรรจากกรมใน เทศบาลตาบล
บริหาร
การสนับสนุน
ฟากท่า จานวน
สถานศึกษา ค่า ค่าใช้จ่ายการ
20 คน
จัดการเรียนการ บริหาสถานศึกษา ได้รับค่าจัดการ
สอนของศูนย์ ค่าจัดการเรียน
เรียนการสอน
พัฒนาเด็กเล็ก การสอนของศูนย์ ครบถ้วน
เทศบาลตาบล พัฒนาเด็กเล็ก
ฟากท่า
เทศบาลตาบล
ฟากท่า

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลฟาก
ท่า จานวน 20 คน
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอนครบทุกคน

ได้รับจัดสรร
กองการ
จากกรมฯ ใน
ศึกษา
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ฟากท่า ให้เด็ก
ครบทุกคน

๖๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลฟากท่าดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11. โครงการ
เพื่อรองรับ
เด็กในศูนย์พัฒนา
32,000 32,000
สนับสนุน
งบประมาณ
เด็กเล็กเทศบาล
ค่าใช้จ่ายการ
จัดสรรจากกรมใน ตาบลฟากท่า ที่มี
บริหาร
การสนับสนุน
อายุ 3-5 ปีจานวน
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายการจัด 12 คน
ค่าใช้จ่ายในการ การศึกษาสาหรับ ได้รับการสนับสนุน
จัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก ค่าใช้จ่ายการจัด
สาหรับศูนย์
เล็กของศูนย์
การศึกษาครบทุก
พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
คน
ของศูนย์พัฒนา เทศบาลตาบล
เด็กเล็กเทศบาล ฟากท่า
ตาบลฟากท่า
รวม 11 โครงการ

785,000 1,123,000 1,124,000

335,000

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ฟากท่า ที่มีอายุ
3-5 ปีจานวน
12 คน ต้องได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาครบทุก
คน

ได้รับการ
กองการ
จัดสรรจาก
ศึกษา
กรมฯ ในการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ฟากท่า
ครบถ้วน

335,000

๖๖

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

1.

โครงการ
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนรักการเล่นกีฬา
และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
2.เพื่อเป็นการประสานความร่วม
มือความสามัคคีและความเข้มแข็ง
ในชุมชนต่อต้านยาเสพติด
3.เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน
มีน้าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
4.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างภาครัฐกับชุมชน

เป้าหมาย
จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ
75 ของ
เยาวชน
และ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม

1.เด็กเยาวชนและประชาชน
รักการเล่นกีฬามีสุขภาพร่าง
กายแข็งแรง
2.ชุมชนมีความร่วมมือความ
รักและความสามัคคี
3.เด็กเยาวชนและประชาชน
รู้จักความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
4.สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างภาครัฐกับชุมชน

กองการ
ศึกษา

๖๗

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

2.

โครงการ
โครงการแข่งขันกีฬา
5เหล่า-เทาแดง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ให้กับประชาชน
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
กาลังกาย
3.เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นกีฬาของ
ประชาชน
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียน
รู้ กฎ กติกา การเล่นกีฬาแต่ละ
ประเภท
5.เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ

เป้าหมาย
จัดกิจกรรม
และร่วมการ
แข่งขันกีฬา 5
เหล่า-เทาแดง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชน
เข้าร่วม
ร้อยละ

75

1.ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในหมู่
คณะ
2.ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์
3.ประชาชนมีทักษะ
ทางด้านกีฬาเพิ่มมาก
ขึ้น

กองการ
ศึกษา

๖๘

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยุ่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

3.

โครงการ
โครงการแข่งขันกีฬา
เบญจสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน พนักงาน
ลูกจ้าง และประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน พนักงาน
ลูกจ้างและประชาชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน
-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน พนักงาน
ลูกจ้างและประชาชนมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ

เป้าหมาย
เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาเบญจ
สัมพันธ์

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

พนักงาน
ลูกจ้างได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ร้อยละ 80 ของ
จานวนพนักงาน
ลูกจ้างทั้งหมด

-ผู้ร่วมการแข่งขันกีฬา
มีทักษะด้านการเล่น
กีฬามากขึ้น
-มีความสามัคคีในหมู่คณะ

กอง
การ
ศึกษา

-ผู้เข้าแข่งขันกีฬามี
สุขภาพอนามัยแข็งแรง

๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4. โครงการส่งทีม
-เพื่อส่งเสริม
ส่งนักกีฬาหรือ
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส่งนักกีฬา
นักกีฬาหรือ
ให้ประชาชน
นักกรีฑา
หรือ
นักกรีฑา
มีสุขภาพ
เข้าร่วม
นักกรีฑาเข้า
เข้าร่วม
แข็งแรงสมบูรณ์
แข่งขันใน
ร่วม
แข่งขัน
ระดับอาเภอ
แข่งขันร้อยละ
จังหวัด
75
ของจานวน
ครั้งของ
การจัดการ
แข่งขัน
รวม 4 โครงการ

390,000

390,000

390,000

390,000

แบบ ผ 02

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีสุขภาพ
ร่างกาย
ที่แข็งแรง
เกิดความ
สามัคคี
ในหมู่
คณะ

กอง
การ
ศึกษา

390,000

๗๐

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
256๕

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล.
(สาเร็จรูป) รวม
ความยาว 640.00
เมตร พร้อมฝา
ครอบรางตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง
30.00 เซนติเมตร
หนา 5.00
เซนติเมตร ยาว
640.00 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ตาบลฟากท่ากาหนด

1.เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
ในบริเวณบ้านเรือนของ
ประชาชน
2.เพื่อระบายน้าใน
ครัวเรือนของประชาชน
3.เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
(สาเร็จรูป) ขนาดกว้าง
50.00 เซนติเมตร
ลึก 60.00 เซนติเมตร
พร้อมฝาครอบรางตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง ๓0.00
เซนติเมตร หนา 5.00
เซนติเมตร รวมความยาว
640.00 เมตร

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,860,100.-

-

-

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอ
บ
หลัก

ก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. (สาเร็จรูป)
ขนาดกว้าง 50.00
เซนติเมตร ลึก
60.00 เซนติเมตร
พร้อมฝาครอบราง
ตะแกรงเหล็ก
ขนาดกว้าง ๓0.00
เซนติเมตร
หนา 5.00
เซนติเมตร
รวมความยาว
640.00 เมตร

1.สามารถระบาย
น้าบนพื้นผิวถนน
ได้ดียิ่งขึ้น
2.เป็นที่ระบายน้า
ในครัวเรือนของ
ประชาชน
3.เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สวยงาม

กองช่าง
เทศบาลตาบล
ฟากท่า

๗๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

2 โครงการติดตั้ง
สัญญานไฟจราจร
และเครื่อง
หมายจราจรในเขต
เทศบาลตาบล
ฟากท่า

วัตถุประสงค์
1.เพื่อป้องกันและ
ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุด้าน
การจราจร
2.เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนในการ
สัญจรถนนในเขต
เทศบาลตาบล
ฟากท่า

เป้าหมาย
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและ
เครื่องหมายจราจร โดย
ติดตั้งป้ายหยุด 28 จุด ,
ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว
2 จุด , ป้ายไฟเขตโรงเรียน
4 จุด , ป้ายจากัดความเร็ว
30 กม./ชม. 2 จุด ,
ป้ายให้ทาง 1 จุด ,
ป้ายสี่แยก 1 จุด ,
ไฟกระพริบสีเหลือง 1 จุด,
ไฟกระพริบสีแดง 1 จุด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลฟากท่ากาหนด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

158,700

-

-

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและ
เครื่องหมายจราจร โดย
ติดตั้งป้ายหยุด 28 จุด ,
ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว
2 จุด , ป้ายไฟเขตโรงเรียน
4 จุด , ป้ายจากัดความเร็ว
30 กม./ชม. 2 จุด ,
ป้ายให้ทาง 1 จุด ,
ป้ายสี่แยก 1 จุด ,
ไฟกระพริบสีเหลือง 1 จุด,
ไฟกระพริบสีแดง 1 จุด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลฟากท่ากาหนด

1.ป้องกันและ
ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุด้าน
การจราจร
2.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรผ่านถนนใน
เขตเทศบาลตาบล
ฟากท่า

หน่วยง
าน
รับผิดช
อบ
หลัก

กองช่าง
เทศบาล
ตาบลฟากท่า

๗๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองฺค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562
2563
2564 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างผนัง -เพื่อป้องกันน้า ก่อสร้างผนัง
1,200,00
คอนกรีตป้องกัน
ท่วมและป้องกัน คอนกรีต
น้าท่วม(บ้านบุ่ง)
ตลิ่งพังในเขต
ขนาดยาว 30 ม.
หมู่ 3 ต.สองคอน
เทศบาลตาบล
พร้อมก่อสร้างถนน
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ฟากท่า
คสล. ขนาดกว้าง
-เพื่อปรับปรุงภูมิ 6.00 เมตร ยาว
ทัศน์ตามแนวริม 30.00 เมตร หนา
แม่น้าปาดให้มี
0.15 เมตร
ความสวยงาม

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผนังคอนกรีต -มีพนังป้องกัน
ป้องกัน
ตลิง่ พังและ
น้าท่วมยาว
ป้องกันน้าท่วม
30 ม.
พร้อมถนน
คสล. ขนาด
กว้าง 6.00
เมตร ยาว
30.00 เมตร
หนา 0.15
เมตร.

กอง
ช่าง
เทศบาล
ตาบล
ฟากท่า

๗๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
256๕
4 โครงการก่อสร้างวาง
ระบบท่อน้าประปา
ท่อจ่ายน้า – ท่อน้า
ดิบ ในเขตเทศบาล
ตาบลฟากท่า

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุปโภค – บริโภค ทุก
หลังคาเรือนอย่าง
พอเพียง
2.เพื่อได้ใช้น้าประปา
หอสูงใหม่อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
3.เพื่อขยายเขตการจ่าย
น้าประปาไปยังหมู่บ้าน
อื่น

ก่อสร้างวางระบบท่อ
น้าประปา ท่อจ่ายน้า –
ท่อน้าดิบ ในเขตเทศบาล
ตาบลฟากท่า ขนาความยาว
ท่อจ่ายน้า 292.00 เมตร
ขนาดความยาวท่อน้าดิบ
350.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ ตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบลฟากท่า
กาหนด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

958,000

-

-

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างวางระบบ
ท่อน้าประปา ท่อ
จ่ายน้า – ท่อน้าดิบ
ในเขตเทศบาล
ตาบลฟากท่า
ขนาดวามยาวท่อ
จ่ายน้า 292.00
เมตร ขนาด
ความยาวท่อน้าดิบ
350.00 เมตร

1.สามารถส่ง
น้าประปาได้
สะดวกและ
รวดเร็ว
2.มีระบบประปา
และอุปกรณ์
ประปาที่ทันสมัย
3.มีท่อจ่าย
น้าประปาและท่อ
น้าดิบ

กองการประปา
เทศบาลตาบลฟาก
ท่า

๗๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการก่อสร้างซุ้ม -เพื่อใช้เป็นที่รับส่ง ก่อสร้างซุ้มที่
600,000
ที่กาบังแดด ลม ฝน เด็กเล็กของศูนย์
บังแดด ขนาด
สาหรับเด็กผู้ปกครอง พัฒนาเด็กเล็ก
กว้าง6 ม. ยาว
และประชาชนที่มา -เพื่อใช้เป็นที่จัด
15 ม.สูง 2.50
ติดต่อศูนย์พัฒนาเด็ก กิจกรรม
ม. ตามแบบ
เล็กเทศบาลตาบล
กลางแจ้งของศูนย์
แปลนเทศบาล
ฟากท่า
พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลฟากท่า
กาหนด

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีซุ้มที่กาบังแดด ลม
ฝนขนาดกว้าง 6 ม.
ยาว15 ม. สูง
2.50 ม.ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตาบลฟากท่ากาหนด

เด็ก
ผู้ปกครอง
และ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตาบลฟาก
ท่า

กอง
ช่าง
กองการ
ศึกษา

๗๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ถนนชิด
วารี 6

วัตถุประสงค์
-เพื่อใช้ในการ
สัญจร
-เพื่อความสะดวก
ของประชาชน

รวม 6 โครงการ

เป้าหมาย
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 25 ม. หนา
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 100 ตร.
ม.บริเวณซอยชิด
วารี 6 ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตาบลฟากท่า

2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2564
(บาท)
51,900

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว
25 ม.หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อย
กว่า100 ตร.ม.
บริเวณซอยชิดวารี
6 ตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลฟาก
ท่ากาหนด

ผลที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบ
หลัก

ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
สบาย
ในการ
สัญจร

กอง
ช่าง

4,218,800 651,900

๗๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุก
เครนไฮดรอลิค
ติดตั้งดั๊มพร้อม
กระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า 12 เมตร
จานวน 1 คัน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหา
ใช้ในการซ่อมบารุง
งานไฟฟ้าหรือ
ติดตั้งไฟระดับต่างๆ
2.เพื่อใช้เครน
สาหรับยกวัสดุหรือ
สิ่งของเพื่อ
เคลื่อนย้าย
3.เพื่อใช้เครน
สาหรับตัดแต่งกิ่งไม้
หรือสิ่งของที่สูง
และช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยในที่สูง

เป้าหมาย
รถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค ติดตั้งดั๊ม
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 12 เมตร
จานวน 1 คัน ตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
กาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า กระบะท้ายสามารถยกเทท้ายได้
ด้วยชุดไฮดรอลิคดั๊มและติดตั้งเครนไฮ
ดรอลิคแบบพับ สามารถเลื่อนยืดออก
ด้วย ไฮดรอลิค ได้ไม่น้อยกว่า 6.20
เมตร จากจุดหมุน มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า
4.30 ตัน-เมตร ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
รวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อกับตัวเครนไฮ
ดรอลิค สามารถยกกระเช้าสูงจาก
พื้นดินถึงขอบกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า 12
เมตร

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,700,000

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

รถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค ติดตั้ง
ดั๊มพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 12
เมตร จานวน 1 คัน ตัวรถชนิด 6
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4
จังหวะ กาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 150 แรงม้า กระบะท้าย
สามารถยกเทท้ายได้ด้วยชุดไฮดรอ
ลิคดั๊มและติดตั้งเครนไฮดรอลิค แบบ
พับ สามารถเลื่อนยืดออกด้วย ไฮด
รอลิค ได้ไม่น้อยกว่า 6.20 เมตร
จากจุดหมุนมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า
4.30 ตัน-เมตร ชุดกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อกับ
ตัวเครนไฮดรอลิค สามารถยก
กระเช้าสูงจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า
ได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

1. แก้ไขปัญหา
ใช้ในการซ่อม
บารุงงานไฟฟ้า
หรือติดตั้งไฟ
ระดับต่างๆ
2. ยกวัสดุหรือ
สิ่งของเพื่อ
เคลื่อนย้าย
3. ตัดแต่งกิ่งไม้
หรือสิ่งของที่สูง
และช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยในที่
สูง

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
หลัก

กองช่าง
เทศบาล
ตาบลฟากท่า

๗๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562 2563 2564 2565
2

ค่าจ้างในการ
สารวจและ
ออกแบบ
ประมาณราคาค่า
ก่อสร้างและ
ควบคุมงานการ
ก่อสร้างตาม
โครงการก่อสร้าง
ของเทศบาล
ตาบลฟากท่า

เพื่อจ้างบุคคล
หรือนิติบุคคล
ในการสารวจ
และออกแบบ
ประมาณราคา
ค่าก่อสร้างและ
ควบคุมงาน
ก่อสร้างของ
เทศบาลตาบล
ฟากท่า

รวม ๒ โครงการ

ค่าจ้างในการ
สารวจและ
ออกแบบประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง
และควบคุมงาน
การก่อสร้างตาม
โครงการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบล
ฟากท่า

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

250,000

-

(บาท)
-

-

-

250,000

-

2,700,000

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

มีงบประมาณใน
การจ้างสารวจและ
ออกแบบประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง
และควบคุมงาน
ก่อสร้างของ
เทศบาลตาบล
ฟากท่า

ได้จ้างบุคคลหรือ
นิติบุคคลในการ
สารวจและ
ออกแบบประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง
และควบคุมงาน
ก่อสร้างของ
เทศบาลตาบล
ฟากท่า

กองช่าง

รับผิด
ชอบ
หลัก

๗๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสรต์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรมการทอผ้า -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนมีความรู้ เพิ่ม
ทักษะการทอผ้า
-เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เยาวชนมี 60,000 60,000 40,000 40,000 40,000 เยาวชนมี
ความรู้และ
ความรู้และ
ทักษะ
ทักษะด้าน
การทอผ้า
การทอผ้า
อย่างน้อย
ร้อยละ 20

หน่วยง
าน
รับผิดช
อบ
หลัก

-เยาวชนมี
สานัก
ความรู้ ทักษะ ปลัด
การทอผ้า
-ผู้สูงอายุ
สามารถ
พัฒนาตนเอง
ด้านทักษะ
การถ่ายทอด
ความรู้ทอผ้า

๗๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

๒ โครงการตามแนว
พระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อให้ประชาชนมี
อบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีการ
ความรู้ความเข้าใจการ
เกี่ยวกับการ
ดาเนินชีวิตตาม
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
-เพื่อให้ประชาชนนา
เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
ความรู้ตามแนวทาง
พอเพียง
น้อยร้อยละ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
20
ชีวิตประจาวันได้

-ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
หลัก

สานัก
ปลัด

เศรษฐกิจ

พอเพียง

๘๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการฝึกอาชีพ -เพื่อให้ประชาชน
ฝึกอาชีพให้กับ 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000
สาหรับประชาชน ได้รับการฝึกอาชีพ
ประชาชน
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ประชาชนได้รับ
การฝึกอาชีพ
อย่างน้อย
ร้อยละ 30

ประชาชนมี
อาชีพเสริม
สามารถสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว

สานัก
ปลัด

๘๑

ที่
4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ
-เพื่อจัดเก็บรายได้ตรงตาม -จัดเก็บภาษี 10,000 10,000 ๘,000
๘,000
8,000
ประชาสัมพันธ์
เป้าหมาย
ตรงตาม
และออกบริการ -เพื่อกระตุ้นจิตสานึก
เป้าหมาย
จัดเก็บภาษีนอก ประชาชนในการชาระภาษี -ประชาชนมี
สถานที่
-เพื่อให้ความรู้ด้าน
ความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีแก่ กฎหมายเกี่ยว
ประชาชน
กับการภาษี
-เพื่ออานวยความสะดวก -ชาระภาษีได้
ในการชาระภาษีของ
ตามกาหนด
ประชาชน
รวม 4 โครงการ

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ให้บริการ
จัดเก็บ
ภาษีได้
100%

-ประชาชนมีความรู้
เรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษี
-ประชาชนรู้หน้าที่
ตนในการชาระภาษี
-ประชาชนได้รับ
การประเมินภาษี
อย่างถูกต้อง

กอง
คลัง

150,000 150,000 148,000 148,000 148,000

๘๒

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับอุดหนุนอาเภอฟากท่าดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
งาน
รับผิด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
ชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1. อุดหนุนโครงการจัด เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
-จัดงานเทศกาลพร้อมทั้ง 70,000 70,000 70,000
จานวน
ส่งเสริมอาชีพและ ที่ทา
งานของดีอาเภอ
เกษตรกรปลูกมะขาม
ส่งเสริมผลผลิตทางการ
ประชากร
ผลิตผลของ
การ
ฟากท่า
หวานและกลุ่มทอผ้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ผ้า
ในอาเภอ
ราษฎรแต่ละ
ปกคร
พื้นบ้านให้จาหน่าย
ทอพื้นบ้าน
ฟากท่า
ตาบลในเขต
อง
ผลผลิตได้และส่งเสริม -จัดให้มีการประกวด
จานวน
อาเภอฟากท่าและ อาเภอ
อนุรักษ์ประเพณี
ผลผลิตมะขามหวาน
14,000
เผยแพร่
ฟาก
วัฒนธรรมพื้นบ้านของ ประกวดผักพื้นเมือง
คน จานวน วัฒนธรรม
ท่า
อาเภอฟากท่าและเป็น ประกวดการออกร้าน
5,292
อาเภอฟากท่า
การส่งเสริมการ
และการแข่งขันกีฬา
ครัวเรือน
ท่องเที่ยว
พื้นบ้าน
รวม 1 โครงการ

70,000 70,000 70,000

-

-

๘๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563 2564 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการส่งเสริมให้
๑.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
กลุ่มผู้แทน
๒0,000 ๒0,000 ๒0,000
ความรู้เรื่องการจัดทา ได้ทราบระเบียบ
ประชาคมชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมาย วิธีการจัดทา และผู้นาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บ้านบุ่งและชุมชน
๒.เพื่อให้ได้ข้อมูลและ
บ้านวังขวัญ
ปัญหาความต้องการ
คณะกรรมการ
ของประชาชนและแนว พัฒนาท้องถิ่น
ทางแก้ไขปัญหาได้ตรง คณะกรรมการ
กับความต้องการของ
สนับสนุนการ
ชุมชน
จัดทาแผน

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบ้านบุ่ง
และชุมชนบ้านวัง
ขวัญ มีความรู้
เรื่องการจัดทา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทาให้ได้
ข้อมูล และทราบ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชน มาจัดทา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

๑.กลุ่มเป้าหมาย สานัก
ได้ทราบระเบียบ ปลัด
กฏหมาย วิธีการ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๒.ได้ข้อมูลและ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของ
ชุมชน

๘๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒. โครงการปกป้อง
-เพื่อสร้างความเข้าใจ จัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงาน -เกิดความรักความ
สถาบันสาคัญ
และทัศนคติที่ดีใน
อบรม
ข้าราชการ สามัคคีในชุมชน
ของชาติ
การสร้างความ
ให้ความรู้แก่
ประชาชน
ปรองดองสมานฉันท์ พนักงาน
เข้าร่วม
ของคนในชาติ
ข้าราชการ
กิจกรรม
-เพื่อให้ประชาชนเกิด ประชาชน
ร้อยละ 80
ความรักสามัคคี
ทั่วไป
ภายใต้การปกครอง
ในเขต
ระบอบประชาธิปไตย
เทศบาล
อันมีพระมหากษัตริย์ ตาบลฟากท่า
ทรงเป็นประมุข

แบบ ผ 02

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สานัก
ปลัด

๘๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. โครงการอบรมให้
1.เพื่อให้ความรู้
อบรมให้ความ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมายแก่ รู้ด้านกฎหมาย
ประชาชน
แก่ประชาชน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับ จานวน 50 คน
การอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
4 โครงการส่งเสริมและ เพื่อพัฒนาความรู้ อบรมให้ความรู้ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
พัฒนาองค์ความรู้
ความสามารถ
แก่ พนักงาน
ให้แก่บุคลากรของ ของบุคลากร
ลูกจ้าง คณะผู้
องค์กรปกครองส่วน เทศบาลให้มี
บริหาร สมาชิก
ท้องถิ่น
ประสิทธิภาพมาก สภาฯและผู้ที่
ยิ่งขึ้น
เกี่ยวข้อง

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 100
ได้รับความรู้และ
สามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

บุคลากรมีความรู้
ความชานาญงาน
ในหน้าที่ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 50
ต่อปี จากจานวน
บุคลากรทั้งหมด

-ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมายและ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

บุคลากรได้รับ
ความรู้และนามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัด

สานัก
ปลัด

๘๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5. โครงการ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ จัดกิจกรรม
15,000 15,000
ส่งเสริม
ความเข้าใจในหลักธรรม เกี่ยวกับการ
คุณธรรม
ทางพุทธศาสนาและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่
สามารถนาหลักธรรมไป จริยธรรมให้แก่
บุคลากรของ
ประยุกต์ใช้ในการ
พนักงาน ลูกจ้าง
องค์กรปกครอง ปฏิบัติงานตามระบบ
คณะผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น
ราชการอย่างมีความสุข
สมาชิกสภาฯและผู้
ที่เกี่ยวข้อง
6

โครงการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน
และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบให้มีความสุข
สุขภาพดี

ประชาชนผู้สูงอายุ
ในชุมชนพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลฟาก
ท่า

-

50,000

100,000

100,000

100,000

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

จานวนเรื่องราว
ร้องทุกข์ร้องเรียน
จากประชาชน
ด้านบริการการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไม่เกิน
ร้อยละ 30ต่อปี

บุคลากรมีคุณธรรม สานัก
และจริยธรรมใน
ปลัด
การปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน
และดาเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข

ผู้สูงอายุในชุมชน
ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

ผู้สูงอายุในชุมชน สานัก
ได้รับการส่งเสริม
ปลัด
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความสุข มี
สุขภาพดี

๘๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6. โครงการ/
1.เพื่อเป็นการราลึกถึง
จัด
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
กิจกรรมจัด
ความสาคัญ ความ
กิจกรรม
งานวัน
เป็นมาของการ
วัน
เทศบาล
ก่อเกิดเทศบาล
เทศบาล
2.เพื่อให้ทราบถึง
ความสาคัญบทบาท
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาล)
3.เพื่อสร้างความสามัคคี
ต่อกันภายนอกและภาย
ในองค์กร
305,000 305,000 340,000 340,000 340,000
รวม 7 โครงการ

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พนักงาน
ลูกจ้าง
คณะผู้บริการ
และ
ประชาชนเข้า
ร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ80

-พนักงาน
เทศบาลและผู้ที่
เกี่ยวข้องเห็น
ความสาคัญของ
การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-เกิดความรัก
สามัคคีในองค์กร

สานัก
ปลัด

๘๘

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่นและการศึกษา
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. โครงการจัดงาน 1.เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม จัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชน 1.ประชาชนมีจิตสานึก กอง
ประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณีไทย แห่เทียน
ประชาชนได้ และศรัทธาในพระพุทธ การ
วันสาคัญทาง
2.เพื่อส่งเสริมให้ยุวชน
จานาพรรษา
เข้าร่วม
ศาสนา
ศึกษา
ศาสนา
เยาวชนประชาชนเกิดความ เพื่อนาไป
กิจกรรม
2.อนุรักษ์วัฒนธรรม
(วันเข้าพรรษา) รักในวัฒนธรรมประเพณี
ถวาย
ร้อยละ 75 ประเพณีท้องถิ่น
ท้องถิ่น
วัดวังขวัญ
3.เกิดความสามัคคี
3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
และ
ในชุมชน
พุทธศาสนา
วัดโพธิ์เตี้ย
4.เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีอันเก่าแก่ของคน
ไทย
5.เพื่อให้เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ

๘๙

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่นและการศึกษา
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. โครงการจัดงาน
1.เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู จัดงานประเพณี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนเข้า 1.เกิดความ
กอง
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง
ร่วมกิจกรรม สามัคคี
การ
วันลอยกระทง
การลอยกระทง
ร้อยละ 80 ในชุมชน
ศึกษา
2.เพื่อให้ประชาชนได้ทา
2.อนุรักษ์
กิจกิจกรรมร่วมกันเป็นการประสาน
วัฒนธรรม
ความสามัคคีในหมู่คณะ
ประเพณี
3.เพื่อให้เด็กเยาวชน
ท้องถิ่น
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
คุณค่าและความสาคัญ
วัฒนธรรมไทย

๙๐

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่นและการศึกษา
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. โครงการจัดงาน
1.เพื่อสืบสานอนุรักษ์
จัดงาน
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 1.ปลูกจิตสานึก
กอง
ประเพณีไหลเรือไฟ วัฒนธรรมประเพณีไทย
ประเพณี
เข้าร่วม
ให้เด็กเยาวชน
การ
และตักบาตรเทโว 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ไหลเรือไฟ
กิจกรรม ประชาชนศรัทธา ศึกษา
วันออกพรรษา
เยาวชนประชาชนเกิด
และตัก
ร้อยละ 85 ใพระพุทธศาสนา
ความรักและหวงแหน
บาตร
2.อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและ เทโววันออก
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
พรรษา
ประเพณีของ
3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ท้องถิ่น
ทางพุทธศาสนา
3.เกิดความ
4.เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม
สามัคคี
ประเพณีอันเก่าแก่ของ
ในชุมชน
คนไทย

๙๑

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่นและการศึกษา
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4. โครงการจัดงาน 1.เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม จัดงานประเพณี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 1.อนุรักษ์สืบสาน
กอง
ประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณี
วันสงกรานต์
เข้าร่วม วัฒนธรรม
การ
วันสงกรานต์
ไทย
ในเทศกาล
กิจกรรม ประเพณีวัน
ศึกษา
2.เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
วันสงกรานต์
ร้อยละ 60 สงกรานต์
อันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่
2.ชุมชนมีส่วน
กับสังคมไทยตลอดไป
ร่วมในการจัด
3.เพื่อให้ประชาชนเกิด
กิจกรรมและ
ความรักความสามัคคีและ
มีความสามัคคี
ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
ในชุมชน
รวม 4 โครงการ

530,000

530,000

530,000

530,000

530,000

๙๒

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 2561
2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐
250,000
๐
1. โครงการฝึกอบรม
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกทบทวน 250,000 250,000
100% -สมาชิก อปพร. ที่ผ่าน
สานัก
ทบทวน
ฝึกอบรมมีความรู้ใน
สมาชิก
ของกลุ่ม การฝึกอบรมสามารถ
ปลัด
อาสาสมัครป้องกัน การป้องกันสาธารณ
อปพร.
เป้าหมาย เป็นกาลังในการป้อง
ภัยฝ่ายพลเรือน
ภัย รูปแบบต่างๆ
จานวน
เข้าร่วม กันและบรรเทา
(อปพร.)
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
50 คน
การอบรม สาธารณภัย
ฝึกอบรมมีความรู้ความ
-มีกาลัง อปพร. ที่
เข้าใจในบทบาท
พร้อมเผชิญเหตุเมื่อ
หน้าที่ของอาสาสมัคร
เกิดภัย
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
-ประชาชนมีความมั่น
-เพื่อให้เกิดเครือข่าย
คงและมีความปลอด
ความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และกว้างขวาง

๙๓

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563 2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ประชาชนมีทักษะใน
2. โครงการซ้อม เพื่อฝึกทักษะให้กับ
ข้าราชการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม
สานัก
การช่วยเหลือตนเอง
แผนช่วย
ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่
ร้อยละ 100 มี และผู้ประสบภัยได้
ปลัด
อย่างถูกต้อง สามารถ
เหลือ
เจ้าหน้าที่ ประชาชน ประชาชน
ความรู้ความเข้า ลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน
ผู้ประสบภัย และอปพร.ในการ
และอปพร.
ใจเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือตนเองหรือ
ซ้อม
ช่วยเหลือ
ให้ความ
แผน
ผู้ประสบภัย
ช่วยเหลืผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้
โดยวิธีที่ถูกต้อง
ประสบภัย
ปลอดภัย
50 คน
ประชาชนรู้จักวิธี
3. โครงการให้ เพื่อให้ความรู้ความ
อบรม
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
100% ของ
สานักปลัด
ป้องกัน แก้ไข และ
ช่วยเหลือตนเอง
ความรู้ด้าน
เข้าใจแก่ประชาชน ให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
ในเบื้องต้นได้
การป้องกัน เกี่ยวกับการป้องกัน
ประชาชน
เข้าร่วมอบรม
และบรรเทา และบรรเทาสาธารณ
50 คน
สาธารณภัย ภัยในรุปแบบต่างๆ

๙๔

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4. โครงการป้องกัน -เพื่อลดอุบัติเหตุการสูญเสีย จัดตั้งจุดตรวจ 50,000 2,000
2,000 2,000 2,000
สามารถ
-ลดอุบัติเหตุ
สานัก
และลดอุบัติเหตุ ชีวิตและทรัพย์สิน
วันขึ้นปีใหม่
ลดอุบัติเหตุ และป้องกันชีวิต ปลัด
ทางถนน
-เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติ และสงกรานต์
ได้ร้อยละ และทรัพย์
ตามกฎจราจร
80
สินของ
-เพื่อให้ประชาชนมีจิตสานึก
ประชาชน
เคารพกฎหมายจราจร
-ประชาชนเกิด
จิตสานึกเคารพ
กฎหมาย

๙๕

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กอง
5. โครงการรณรงค์ 1.เพื่อให้เยาวชนมี
จัดอบรมให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไม่มีผู้เสพ 1.เยาวชน
สาธารณ
แก้ไขปัญหายา
ความรู้ความเข้าใจ
ความรู้
ผู้ค้ายาเสพ ประชาชนมี
สุขฯ
เสพติด
ห่างไกลยาเสพติด
เกี่ยวกับ
ติดในเขต
ความรู้ มี
2.สร้างภูมิคุ้มกันและ
พิษภัยของยา
เทศบาล
ภูมิคุ้มกันป้องกัน
ป้องกันยาเสพติด แก่
เสพติดแก่
ตาบลฟาก ยาเสพติด
เยาวชน และประชาชน ประชาชนและ
ท่า
2.ผู้รับการ
ในเขตเทศบาล
เยาวชน
ร้อยละ
บาบัดรักษา
3.เพื่อช่วยเหลือและ
100
ยาเสพติดสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้
ดารงชีวิตอยู่ใน
ผ่านการบาบัด
ชุมชนได้อย่าง
รักษายาเสพติด และเพื่อ
ยั่งยืน
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
รวม ๕ โครงการ
420,000 420,000 170,000 420,000 170,000

๙๖

ที่
๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการณรงค์ 1.เพื่อให้ควบคุมโรคติดต่อ จัดอบรมให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ควบคุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
ความรู้แก่
โรคติดต่อ
เกิดการระบาด
ประชาชน
2.ดัชนีลูกน้ายุงลาย(Hl,Cl) แกนนา ผู้นา
ในหมู่บ้านไม่เกินร้อยละ 10
ชุมชน
3.เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วน อาสาสมัคร
ร่วมในการเฝ้าระวังและป้อง สาธารณสุข
กันโรคไข้เลือดออกโดยมี
ประจา
กิจกรรมทาลายแหล่งเพาะ
หมู่บ้าน
พันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
4.ประชาชนมีความรู้และ
ความสามารถป้องกันตนเอง
จากโรค มือ เท้า ปากและ
โรคไข้หวัดใหญ่ 2009

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ค่าดัชนี
วัดลูกน้า
ยุงลายใน
ชุมชน
มีค่า Hl
ไม่เกิน
ร้อยละ
10

1.สามารถควบคุม
โรคได้เมื่อเกิดการ
ระบาด
2.ค่า Hl และค่า Cl
ไม่เกินร้อยละ 10
3.ประชาชนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
4.ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรค มือ
เท้า ปาก โรคไข้
หวัดใหญ่ 2009 ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70

กอง
สาธารณ
สุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. โครงการรณรงค์ 1.เพื่อลดอัตราการติด
ป้องกันโรค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สุนัขและ
ป้องกัน
โรคจากโรคที่มีสัตว์เป็น พิษสุนัขบ้าและ
แมว
โรคพิษสุนัขบ้า พาหะ
ลดอัตราการ
ได้รับการฉีด
และควบคุม
2.เพื่อป้องกันและ
เกิดของสุนัข
วัคซีน
ประชากรสัตว์ กาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว
ร้อยละ 90
3.เพื่อลดอัตราการเกิด
ของสุนัข แมว ที่เป็น
พาหะของโรค

รวม 2 โครงการ

30,000 30,000

แบบ ผ 02

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1.สามารถป้องกันและ
ลดอัตราการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าและแมวได้
2.ลดความเสี่ยง
อันตรายของประชาชน
จากการสัมผัสสุนัขแมว
3.ลดอัตราการเพิ่มของ
ประชากรสุนัข แมว
ซึ่งจะเป็นพาหนะของ
โรคพิษสุขนัขบ้า

กอง
สาธารณ
สุขฯ

30,000 30,000 30,000

๙๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ อุดหนุนส่วนราชการ/องค์กรจัดตั้ง
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. โครงการสืบสาน - เพื่อสืบสานพระราช
เพื่อให้สตรีบ้าน 10,000 10,000 10,000
พระราชปณิธาน ประสงค์ของสมเด็จพระศรี วังขวัญ ตาบล
สมเด็จย่าต้านภัย นครินทราบรมราชชนนีผู้
ฟากท่า อายุ 30มะเร็งเต้านมบ้าน ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ให้ 70 ปี มีความรู้
สตรีไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม เรื่องมะเร็งเต้านม
วังขวัญ
- เพื่อกระตุ้นให้สตรีไทย
และมีการตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เต้านมตนเอง
(Breast Seft Exam หรือ
อย่างถูกต้องและ
BSE) อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านม เหมาะสม

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สตรีชุมชน
บ้านวังขวัญ
ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได้
ถูกต้องร้อยละ
80

สตรีชุมชน
กอง
บ้านวังขวัญ มี สาธารณ
ความรู้เรื่อง
สุข
มะเร็งเต้านม
และตรวจได้
ด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภาพ

ตั้งแต่เริ่มแรก
-เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

๙๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ อุดหนุนส่วนราชการ/องค์กรจัดตั้ง
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563 2564 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
2. โครงการสืบ - เพื่อสืบสานพระราช
เพื่อให้สตรีบ้านบุ่ง 10,000 10,000 10,000
สานพระราช ประสงค์ของสมเด็จพระศรี ตาบลฟากท่า อายุ
นครินทราบรมราชชนนีผู้
ปณิธาน
30-70 ปี มีความรู้
ทรงก่
อ
ตั
ง
้
มู
ล
นิ
ธ
ถ
ิ
น
ั
ยรั
ก
ษ์
ใ
ห้
สมเด็จย่าต้าน
เรื่องมะเร็งเต้านม
สตรี
ไ
ทยพ้
น
ภั
ย
มะเร็
ง
เต้
า
นม
ภัยมะเร็งเต้า
และมีการตรวจเต้า
เพื
อ
่
กระตุ
น
้
ให้
ส
ตรี
ไ
ทย
นมบ้านบุ่ง
นมตนเองอย่าง
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ถูกต้องและ
(Breast Seft Exam หรือ
เหมาะสม

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สตรีชุมชน บ้าน
บุ่งตรวจเต้านม
ด้วยตนเองได้
ถูกต้องร้อยละ
80

สตรีชุมชนบ้าน
กอง
บุ่ง มีความรู้
สาธารณ
เรื่องมะเร็งเต้า
สุข
นมและตรวจได้
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

BSE) อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านม
ตั้งแต่เริ่มแรก
-เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

๑๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ อุดหนุนส่วนราชการ/องค์กรจัดตั้ง
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
3. โครงการรณรงค์
-เพื่อสืบสานพระราช
เยาวชน อายุ 5,000 5,000 5,000
ป้องกันและแก้ไข
ปณิธานทูลกระหม่อมหญิง 10-18 ปี และ
ปัญหายาเสพติด TO อุบลรัตน ราชกัญญาสิริ
ผู้ปกครองบ้าน
BE NUMBER ONE วัฒนาพรรณวดี
วังขวัญ หมู่ที่ 9
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ผู้ทรงเป็นองค์ประธาน
อาเภอฟากท่า
ในชุมชน/หมู่บ้าน)
โครงการรณรงค์ป้องกันและ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทูลกระหม่อมหญิง แก้ไขปัญหายาเสรพติด TO จานวน 30 คน
อุบลรัตนราชกัญญา BE NUMBER ONE
สิริวัฒนาพรรณวดี
-เพื่อส่งเสริมเยาวชนและ
บ้านวังขวัญ
ผู้ปกครองในชุมชนบ้านวัง
ขวัญ หมู่ 9 อาเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความรู้

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-เยาวชนและ
ผู้ปกครองมีความรู้
เรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดร้อยละ 70

-เยาวชน
ผู้ปกครอง
ชุมชนบ้านวัง
ขวัญมีความรู้
เรื่องการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
-มีเครือข่าย
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

กอง
สาธารณ
สุข

๑๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ อุดหนุนส่วนราชการ/องค์กรจัดตั้ง
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
4. โครงการรณรงค์ -เพื่อสืบสานพระราช
เยาวชน อายุ
5,000 5,000 5,000
ป้องกันและแก้ไข ปณิธานทูลกระหม่อมหญิง 10-18 ปี และ
ปัญหายาเสพติด อุบลรัตน ราชกัญญาสิริ
ผู้ปกครองบ้านบุ่ง
TO BE NUMBER วัฒนาพรรณวดี
หมู่ที่ 3 อาเภอ
ONE (ศูนย์เพื่อน ผู้ทรงเป็นองค์ประธาน
ฟากท่า จังหวัด
ใจวัยรุ่นในชุมชน/ โครงการรณรงค์ป้องกัน อุตรดิตถ์ จานวน
หมู่บ้าน)
และแก้ไขปัญหายาเสรพ 30 คน
ทูลกระหม่อม
ติด TO BE NUMBER
หญิงอุบลรัตนราช ONE
กัญญาสิริวัฒนา -เพื่อส่งเสริมเยาวชนและ
พรรณวดีบ้านบุ่ง ผู้ปกครองในชุมชนบ้านบุ่ง
หมู่ 3 ต.สองคอน อาเภอ
ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มี
ความรู้เรื่องยาเสพติด

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-เยาวชนและ
ผู้ปกครองมีความรู้
เรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดร้อยละ 70

-เยาวชน
กอง
ผู้ปกครองชุมชน สาธารณ
บ้านบุ่งมีความรู้
สุข
เรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
-มีเครือข่าย
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

๑๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ อุดหนุนส่วนราชการ/องค์กรจัดตั้ง
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-เพื่อให้ประชาชนชุมชนและภาคีเครื่อง
- เด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคคล
5. โครงการส่งเสริม ข่ายในหมู่บ้านได้รับการถ่ายทอดองค์
5,000 5,000 5,000
กรในชุมชนบ้านวังขวัญมีความรู้ด้าน
โภชนาการและ ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ การจัดอาหารที่เหมาะสมและถูกต้อง
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามหลักโภชนาการได้รับความรู้เรื่อง
สุขภาพอนามัย ส่-เพืงเสริ่อส่มงเสริ
มองค์ความรู้และทักษะสุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
เด็กและเยาวชน สาหรับเด็กและเยาวชนในด้านโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเด็กเยาวชนมีภาวะ
ในถิ่นทุรกันดาร -เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีภาวะ โภชนาการแลสุขภาพร่างกายที่
ตามพระราชดาริ โภชนาการและสุขภาพร่างกายแข็งแรง แข็งแรง
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี บ้านวัง
ขวัญ

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เด็ก เยาวชน
ประชาชน มี
ความรู้เรื่อง
โภชนาการและ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมร้อย
ละ 70

-เด็ก เยาวชน
ประชาชนมีความรู้
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยที่ดี
และเหมาะสม

กอง
สาธารณ
สุข

๑๐๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับ อุดหนุนส่วนราชการ/องค์กรจัดตั้ง
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
งเสริมโภชนาการ -เพื่อให้ประชาชนชุมชนและภาคีเครื่อง
6. โครงการส่
- เด็ก เยาวชน
5,000
5,000 5,000
และสุขภาพอนามัยเด็กและ ข่ายในหมู่บ้านได้รับการถ่ายทอดองค์
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
ประชาชนและบุคคลกร
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ในชุมชนบ้านบุ่งมีความรู้
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
สิ่งแวดล้อม
ราชกุมารี บ้านบุ่ง
-เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะ
ด้านการจัดอาหารที่
สุขภาพสาหรับเด็กและเยาวชนในด้าน
เหมาะสมและถูกต้อง
โภชนาการพฤติกรรมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามหลักโภชนาการ
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีภาวะ
โภชนาการและสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เด็กเยาวชนมีภาวะ
โภชนาการแลสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
35,000 40,000 40,000
รวม 6 โครงการ

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เด็ก
เยาวชน
ประชาชน มี
ความรู้เรื่อง
โภชนาการ
และการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 70

-เด็ก เยาวชน
ประชาชนมี
ความรู้
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย
ที่ดี และ
เหมาะสม

กอง
สาธารณ
สุข

๑๐๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เงินสมทบกอง -เพื่อสมทบเข้า
สมทบเงินเข้า
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
กองทุน
กองทุนหลักประกัน กองทุนประกัน
หลักประกัน สุขภาพ
สุขภาพเพื่อจัด
สุขภาพ
-เพื่อให้เกิดการ
กิจกรรมด้าน
สนับสนุนและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมการจัด
และควบคุม
บริการสร้างเสริม ป้องกันโรค
สุขภาพและการ
ให้กับประชาชน
ป้องกันโรคใน
พื้นที่
รวม ๑ โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ

ประชาชนได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์

กอง
สาธารณ

สุข

50,000

๑๐๕

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า หน่วย
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) (แบบบรรทุกน้า)
จานวน 1 คัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อใช้ในงานระงับอัคคีภัย รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้า จานวน 1 คัน ขนาด 6
2. เพื่อลาเลียงน้าสนับสนุน ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง
การดับเพลิงในยามที่เกิดเพลิง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
(1) จุน้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
ไหม้
(2) น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 12,000
3. เพื่อลาเลียงน้าดื่ม น้าใช้
ให้กับประชาชนในยามที่เกิดภัย กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
แล้ง
4. ฉีดล้างถนน ฉีดล้างลาน
แสดงต่างๆ รดพรมถนน รดน้า
ต้นไม้และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

2,500,000

-

(KPI)
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้า จานวน 1 คัน
ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170
กิโลวัตต์
(1) จุน้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า
12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

จะได้รับ

งาน
รับผิด
ชอบ
หลัก

1. เพื่อใช้ในงานระงับ
อัคคีภัย
สานัก
2. เพื่อลาเลียงน้า
ปลัดเทศบาล
สนับสนุนการดับเพลิงใน
ยามที่เกิดเพลิงไหม้
3. เพื่อลาเลียงน้าดื่ม น้า
ใช้ ให้กับประชาชนในยาม
ที่เกิดภัยแล้ง
4. ฉีดล้างถนน ฉีดล้าง
ลานแสดงต่างๆ รดพรม
ถนน รดน้าต้นไม้และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๐๖

ที่
2.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ
- เ พื่ อ ชี้ แ จ ง ท า จัดตั้งศูนย์
90,000 90,000 90,000
ดาเนินงาน
ความเข้ า ใจและ บริการคนพิการ
และจัดบริการ ส นั บ ส นุ น ก า ร ของเทศบาล
ศูนย์บริการ ท า ง า น ข อ ง ตาบลฟากท่า
คนพิการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไว้อานวยความ
เทศบาลตาบล ศู น ย์ บ ริ ก า ร ค น สะดวกสาหรับ
ฟากท่า
พิ ก า ร เ ท ศ บ า ล คนพิการ
ตาบลฟากท่า
- คณะกรรมการ
- เ พื่ อ ใ ห้ ศูนย์บริการคน
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย พิการเทศบาล
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ตาบลฟากท่า
กิ จ วั ต รที่ ส าคั ญ ขึ น -บ้านคนพิการ
พื น ฐ า น ใ น ก า ร ทางการ
ด ารงชี วิ ต ได้ ด้ ว ย เคลื่อนไหว
สะดวกขึน

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

มีศูนย์บริการ
คนพิการของ
เทศบาลตาบล
ฟากท่า ไว้
อานวยความ
สะดวกสาหรับ
คนพิการ

-มีศูนย์บริการคน
พิการเทศบาล
ตาบลฟากท่าไว้
บริการและอานวย
ความสะดวก
สาหรับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

สานักปลัด

๑๐๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. โครงการ
-เพื่อพัฒนา
จัดกิจกรรมเพื่อ
40,000 40,000 40,000
พัฒนา
ศักยภาพสตรีเพื่อ พัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพสตรี ความเข้มแข็งของ สตรีเ ในชุมชน
เพื่อความ
ครอบครัว
จานวน ๖๐ คน
เข้มแข็งของ -เพื่อส่งเสริม
ครอบครัว
คุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน
-เพื่อสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

กลุ่มสตรีใน
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
เพื่อความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว

-ได้จัดกิจกรรมพัฒนา สานักปลัด
ศักยภาพสตรีเพื่อ
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว
-ได้ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
-ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง

๑๐๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4. โครงการ
- เ พื่ อ จั ด ท า จัดกิจกรรมเพื่อ
40,000 40,000 40,000
ส่งเสริมพัฒนา น วั ต ก ร ร ม ก า ย พัฒนาคุณภาพ
คุณภาพชีวิตคน อุปกรณ์และการทา ชีวิตคนพิการ
พิการ(การทา
ก า ย ภ า พ บ า บั ด จานวน ๔๐ คน
นวัตกรรมกาย ส าหรั บ คนพิ ก าร
อุปกรณ์และ
ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่
การทา
ใ น ร ะ ย ะ ที่
กายภาพบาบัด) จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
ก า ร ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ
- เ พื่ อ ล ด ภ า ร ะ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผู้พิการในชุมชน
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
จานวน ๔๐ คน

-ได้ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการใน
ชุมชน
-เพื่อสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง

สานักปลัด

๑๐๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อฝึกอาชีพ
5. โครงการฝึก
จัดฝึกอาชีพคน
40,000
40,000 40,000 ได้จัดฝึกอาชีพ
อาชีพคนพิการ ให้กับคนพิการ
พิการและผู้ดูแล
คนพิการและ
และผู้ดูแลคน และผู้ดูแลคน
คนพิการ
ผู้ดูแลคนพิการ
พิการ
พิการ
จานวน ๔๐ คน
จานวน ๔๐ คน
-เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล
คนพิการ
รวมจานวน 5 โครงการ

-

-

แบบ ผ 02

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

-ได้ฝึกอาชีพให้กับคน สานักปลัด
พิการและผู้ดูแลคน
พิการในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
-ได้สร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง

2,710,000 210,000 210,000

๑๑๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 02
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
สาหรับ อุดหนุนอาเภอฟากท่าดาเนินการ
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลฟากท่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

1.

โครงการ
อุดหนุนโครงการจัดงาน
พระยาพิชัยดาบหักและ
งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นการเชิดชู
วีรกรรมของพระยาพิชัย
ดาบหักซึ่งเป็นวีรบุรุษ
ของชาติไทย
-เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
อุตรดิตถ์

รวม

1

โครงการ

เป้าหมาย
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมงานพระยา
พิชัยดาบหักและ
งานกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ์

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

-

-

60,000

60,000

60,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

จานวนประชากร
ในอาเภอฟากท่า
จานวน 14,000
คน จานวน
5,292 ครัวเรือน

-ราษฎรอาเภอฟากท่า
ได้ราลึกถึงและเชิดชู
วีรกรรมของพระยา
พิชัยดาบหักซึ่งเป็น
วีรบุรุษของชาติ
-องค์กรต่างๆได้ร่วม
มือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน
ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณี
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
อุตรดิตถ์

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
ฟากท่า
(กอง
การศึกษา)

-

๑๑๑

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
1

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง
(ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง)
(รถบรรทุก
(ดีเซล)

ประเภท
-รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบน้าไม่ต่า
กว่า 6,000 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 170
กิโลวัตต์(แบบบรรทุก
น้า)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้า
จานวน ๑ คัน ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบน้าไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
170 กิโลวัตต์
๑.จุน้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
๒.น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่
ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
๓.เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์

2561
(บาท)
-

แบบ ผ 03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2,500,000

-

หน่วยงาน

2565
(บาท)

รับผิดชอบ

-

สานัก
ปลัด

หลัก

๑๑๒

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
2

แผนงาน
บริหารทั่วไป

หมวด
ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์
สานักงาน

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

-ครุภัณฑ์สานักงาน
-ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องโทรสาร
เครื่องโทรสาร แบบใช้ แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
กระดาษธรรมดา ส่ง ครั้งละ 20 แผน
เอกสารได้ครั้งละ 20
แผน

2561
(บาท)
-

แบบ ผ 03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

18,000

-

หน่วยงาน

2565
(บาท)

รับผิดชอบ

-

สานัก
ปลัด

หลัก

๑๑๓

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
3

แผนงาน
เคหะและชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง

ประเภท
รถยนต์บรรทุกเครนไฮ
ดรอลิค ติดตั้งดั๊มพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 12
เมตร รถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
4 จังหวะ กาลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า กระบะท้าย
สามารถยกเทท้ายได้
ด้วยชุดไฮดรอลิคดั๊ม
และติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิคแบบพับ สามารถ
เลื่อนยืดออกด้วย
ไฮดรอลิค ได้ไม่น้อย
กว่า 6.20 เมตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค ติดตัง้
ดั๊มพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 12 เมตร
จานวน 1 คัน ตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
กาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า กระบะท้ายสามารถยกเทท้าย
ได้ด้วยชุดไฮดรอลิคดั๊มและติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคแบบพับ สามารถเลื่อน
ยืดออกด้วย ไฮดรอลิค ได้ไม่น้อย
กว่า 6.20 เมตร จากจุดหมุน มี
ประสิทธิภาพความสามารถในการยก
ไม่น้อยกว่า 4.30 ตัน-เมตร ชุด
กระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษ
เมื่อต่อกับตัวเครนไฮดรอลิค สามารถ
ยกกระเช้าสูงจากพื้นดินถึงขอบ
กระเช้าได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

2561
(บาท)
-

แบบ ผ 03

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

หน่วยงาน

2565
(บาท)

รับผิดชอบ

2,7๐๐,๐๐๐

กองช่าง

หลัก

๑๑๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
4

แผนงาน
เคหะและชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องปั้มน้าอัตโนมัติ เครื่องปั้มน้าอัตโนมัติ 1 กิโลวัตต์ x
1 กิโลวัตต์ x 18 ลิตร 18 ลิตร รุ่น INOX5PT จานวน ๑
รุ่น INOX5PT
เครื่อง
-กาลังมอเตอร์ : 1 กิโลวัตต์ x 18
ลิตร
-น้ามาก น้าแรง
- หลายใบพัดชนิดดูดน้าด้วยตัวเอง
เหมาะกับการใช้งานสาหรับบ้านพัก
อาศัย
-เสียงเงียบ ทั้งปั้มน้าและมอเตอร์
ออกแบบมาเป็นอย่างดีและเงียบ
ทนทาน
-ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ตัวปั้มเป็นชนิด Heavy Duty
มอเตอร์มีครีบระบายความร้อน
ทนทาน
- ข้อต่อ ๕ ทางทองเหลืองพร้อมเช็ค
วาล์วในตัว คุ้มค้าและราคาถูก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

18,128

-

หน่วยงาน

2565
(บาท)

รับผิดชอบ

-

กองช่าง

หลัก

๑๑๕

แบบ ผ 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เทศบาลตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
5

แผนงาน
เคหะและชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ถังน้า แบบสแตนเลส ถังน้า แบบสแตนเลส ขนาด ความจุ
ขนาด ความจุ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ลิตร จานวน ๑ ถัง
ลิตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

15,000

-

หน่วยงาน

2565
(บาท)

รับผิดชอบ

-

กองช่าง

หลัก

๑๑๖

๑๑๗

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561
เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี
๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผน
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๑๑๘
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

๑๑๙
๓.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๑.ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานขององค์ ก ร (๑)ข้อมู ล เกี่ย วกับด้ า นกายภาพ เช่ น ที่ ตั้ งของหมู่ บ้ า น/
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุ ม ชน/ต าบลลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓)ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น การศึ ก ษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
ฯลฯ
(๔)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕)ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖)ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นั บ ถื อ ศาสนา ประเพณี แ ละงานประจ าปี ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ ระลึก ฯลฯ
และอื่นๆ
(๗)ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘)การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙)การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดาเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.การวิเคราะห์ สภาวการณ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
และศักยภาพ
(๑)การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐
(๒)การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองเฉพาะการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

(๒)
(๒)
(๓)

๒๐
(๕)

(๓)

คะแนนที่ได้

๑๒๐
ประเด็นการพิจารณา
๒.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ)

(๓)ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

(๓)การวิ เ คราะห์ ท างสั ง คม เช่ น ด้ า นแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปั ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี จารี ต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖)ผลการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น
สถานภาพการพัฒนาปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ที่อาจส่ง ผลต่อการดาเนิ นงานได้ แก่ S-Strength
( จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness ( จุ ด อ่ อ น ) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้ องถิ่น ประเด็ น ปั ญ หาการพั ฒ นาและแนว
ทางการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และเชื่ อ มโยงหลั ก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่ง แวดล้ อมของท้ องถิ่น และยุ ท ธศาสตร์จั ง หวั ด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
และ Thailand ๔.๐
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐

(๓)

(๓)

(๓)
(๓)

๖๐
(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

คะแนน
ที่ได้

๑๒๑
ประเด็นการ
พิจารณา
(๓)ยุทธศาสตร์(ต่อ)
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสั ย ทัศน์ ซึ่ง มี ลั กษณะแสดงสถานภาพที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสั ม พั น ธ์ กั บ โครงการพั ฒ นา
ท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
เป้ า ประสงค์ ข องแต่ ล ะประเด็ น กลยุ ท ธ์ มี ค วาม
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่ ง มั่ น อั น แน่ ว แน่ ใ นการวางแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ
แผนงานที่ เ กิ ด จากเป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า
เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ยุ ท ธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ที่ มี
ความชั ด เจน น าไปสู่ ก ารจั ด ท าโครงการพั ฒ นา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพั ฒ นาภาค/
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด /แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๕)

(๕)

(๕)
(๕)

(๕)

(๕)

๑๐๐

คะแนนที่
ได้

๑๒๒

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๒.๔ แผนการและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๑.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตังงบประมาณได้ถูกต้อง
๕ คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประเมินการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกาหนดตัวชีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๘๐ คะแนน)

๑๒๓
๒.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูก่ ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

๑๒๔

๓.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัด เจนของชื่ อ เป็นโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
โครงการ

๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้ า หมาย (ผลผลิ ต
ของโครงการ) มี ค วาม
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

๕.๕ เป้ า หมาย (ผลผลิ ต
ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ

๕.๖ โครงการมี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ Thailand
๔.๐

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clearobjective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทาได้ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ (๑)ความมั่นคง (๒)การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔)การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจั งใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) กายกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาน้อย
ได้มากเช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

คะแนนเต็ม
๖๐
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

คะแนนที่
ได้

๑๒๕
ประเด็นการพิจารณา
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ)

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

ภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่ ก ารเน้ น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ ง โครงการที่ เ ติ ม เต็ ม ด้ ว ย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว งระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่ว นหนึ่ งอกจากกัน ได้ นอกจากนี้โ ครงการพัฒ นาท้ องถิ่ นต้ อ งเป็ น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕)

๕.๘ โครงการแก้ไ ขปั ญ หา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ กี่
เสริ ม สร้ า งให้ ป ระเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่ง ยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มี ค วาม งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการใน
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย การจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(ผลผลิตของโครงการ)

(๕)

๕.๑๐ มี ก ารประเมิ น การ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

(๕)

๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) แ ล ะส อดค ล้ อง กั บ
วั ต ถุป ระสงค์ แ ละผลที่ ค าด
ว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่ค าดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

(๔) ความเหลื่ อ มล้ าในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น น าไปสู่ ค วามยุ ติ ธ รรม
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
การประเมินการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูก ต้ อ งตามหลั ก วิ ชาการทางช่า ง หลัก ของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indictor : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ
การก าหนดร้ อ ยละ การก าหนดอัน เกิ ด จากผลของวั ตถุ ป ระสงค์ ที่
เกิดขึ้น สิ่งที่จะได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ไ ด้รั บ เป็ นสิ่ งที่เ กิด ขึ้น ได้จ ริงจากการดาเนิ นการตามโครงการ
พัฒนาซึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้ องเท่ ากั บวั ตถุ ประสงค์ หรื อมากกว่ าวั ตถุ ประสงค์ ซึ่งการเขีย น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ค วรค านึ ง ถึ ง (๑) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วาม
เฉพาะเจาะจง ในการกาหนดงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

คะแนนรวม

(๕)

(๕)

(๕)

๑๐๐

คะแนน
ที่ได้

๑๒๖
๔. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนาซึ่งสามารถแสดงได้ทังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆจาก
๗.๑ ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพและปริมาณ
(๑) แบบตัวบ่งชีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ
Kaplan&Norton
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึนหรือ ProblemSolving Method
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึน ทังนีต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑)(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quantity) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(Time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
๗.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
๗.๔ วัดผลนันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPI)
๗.๕ ผลกระทบ (Impact)

๑๒๗
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข้อ 30 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2561 กาหนดว่า ท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคมของทุกปี และ
ข้อ 29 (3) กาหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่ น
และ คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ทั้ งประกาศผลการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้ง
การอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ
องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น จึงมี เครื่อ งมื อที่ สาคัญ ในการตรวจสอบการดาเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการ
ดาเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

๑๒๘
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .......................................................................
มีการ ไม่มีการ
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินการ ดาเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.มีการจัดตังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4.มีการจัดตังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
4.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
5.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
6.มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
7.มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
8.มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา
9.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่
10.มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
11.มีการทบทวนแผนท้องถิ่น

๑๒๙
แบบที่ 2 แบบติดตามผลดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และ
มีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ยุทธศาสตร์ท.ี่ ..........การพัฒนาด้าน...............................................
แผนงาน...............................................................
ลาดับ
รายละเอียดโครงการ
จานวนเงินที่ จานวนเงินที่
ที่
ขออนุมัติ
ดาเนินการ

๑๓๐
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมี
กาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
สรุปการพัฒนาตาบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ.........................
ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

รวม 6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
งบประมาณ
ที่อนุมัติ/บาท

๑๓๑
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 3-2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมี
กาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคม ของทุกปี
ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ................................... งบประมาณตาม.........................................
ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวน
จานวน คิดเป็นร้อย
โครงการใน โครงการที่
ละ
แผนพัฒนา ดาเนินการตาม
ท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
ประจาปี

รวม
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีการกาหนดห้วงเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่นัน ควรมีการวางแผนในด้านการ
เตรียมความพร้อมสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและควรมีการซักซ้อม
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นในครังต่อๆ ไป เพื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ และความแร่งรีบจากห้วงเวลาที่
ไม่ได้มีการกาหนดและแจ้งล่วงหน้า ส่งผลให้การดาเนินการมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
ควรมีการซักซ้อมแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในครังต่อๆไป

ประกาศเทศบาลตาบลฟากท่า
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า พ.ศ.๒๕61 – ๒๕6๕
----------------------------ด้วย เทศบาลตาบลฟากท่า โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่าและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลตาบลฟากท่า ได้ดาเนินการจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาบตาบลฟากท่า พ.ศ.๒๕61-๒๕6๕ ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ
หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวั นที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่ ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ตาบลฟากท่า พ.ศ.๒๕61-๒๕6๕ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/25๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว
นั้น
อาศั ย อ านาจตามข้ อ ๑๗ (๔) แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้บริหารเทศบาล
ตาบลฟากท่า ได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลฟากท่า พ.ศ.๒๕61-๒๕6๕ ทั้งนี้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๒
วิทยา รักสัจจา
(นายวิทยา รักสัจจา)
นายกเทศมนตรีตาบลฟากท่า

