
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลทาขาม 
เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
……………………… 

 

    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ 29(3) และขอ30(5)
กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายใน     
สิบหาวัน  นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
  ทั้งน้ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาขาม  ไดมีการ
ติดตามประเมินผลและสรุปผลงานการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาขาม     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ 30(5) และไดมีการประชุมสภาทองถ่ิน 
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานไปแลว เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2565  ที่ผานมา 
  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลทาขาม   จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 )ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ    
ตามเอกสารแนบทายน้ี 
    

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. 2565  
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คำนำ 

 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ ,ข้อ 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ 
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม             
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น 
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าข้าม  คณะกรรมการหวังเป็น
ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ส่วนที่ 1   
 

 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู ้บริหารท้องถิ ่น พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพฒันาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล                                ท่าข้าม โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างดียิ่ง 

 
 
 

บทนำ 



 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ท่าข้าม           
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลท่าข้าม 
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื ่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่ น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
   

 
 
 

 
 
 
 

   



 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนดขั้นตอนการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3)  ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม        มี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน      ตำบลท่า
ข้าม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  5.3 ช่วยใหก้ารใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่
จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่  ๒ 
 
 
 

 
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 



 

   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ตำบลท่าข้ามมีลักษณะทีย่าวในแนวทิศเหนือจดทศิใต้ พื้นที่โดยทัว่ไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาใน
แนวทิศเหนือจดทิศใต้ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งมคีลองบุษบงไหลผ่าน ขนาบกับถนนกั้นระหว่างตำบลท่าข้ามกับตำบล
ศาลาลาย มีทางหลวงสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ (ถนนชมฐีระเวชอยู่ห่างทางทิศใต้ของตำบลผ่านจากทางทศิตะวันตก
ไปทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) และมีถนนสายท่าข้าม - วังโป่ง  ซึ่งเป็นถนนลาดยางและถนน
ลูกรังผ่านกลางตำบลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ระยะทาง  15  กิโลเมตร 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิอากาศของตำบลท่าข้าม เป็นโดยรวมเป็นเขตโซนร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดรู้อน 
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ์เนื่องจากพื้นที่มีภเูขาบางส่วน จึงทำให้อากาศร้อนจดัในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดู
หนาว ในช่วงฤดูหนาวจะได้รับอิทธพิลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดนำความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง
เข้ามาตำบลท่าข้าม จะอยู่ใกล้แนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งจะได้รับมรสุมทีม่าจากทะเลจีนใต้ และทะเลอันดามัน 
 
  1.4 ลักษณะของดิน  
    ตามลกัษณะทางธรณวีทิยาดินในตำบลท่าข้ามประกอบด้วยการเกิดหินทราย ซึ่งจะมีการ ทับ
ถมของตะกอนลำน้ำเป็นตัวพดัพาจากแหล่งน้ำบนภูเขา และกลายเป็นตะกอนเป็นแนวยาวไม่มีการจับตัวเป็นหินแข็ง 
ซึ่งประกอบด้วยหินดินดาน หินทราย หินอัคนี ฯลฯ จึงทำให้ตะกอนของหินดังกล่าวแทรกตัวปะปนอยู่ในดินชุดต่าง ๆ 
ในบางพื้นที่จะมีดินตา่งๆ เช่น ดินเหนียว ดินรว่น ดินทราย ดินลูกรัง ฯลฯ และดินที่ปนแร่ทองคำบางส่วน ในหมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง และหมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน ซึ่งโดยสภาพทัว่ไปมีความเหมาะสมต่อการปลูกพชืไร่ ทำนา และทำสวน  
 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ  
   แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก ่คลองบุษบง ซึ่งเป็นคลองหลักของอำเภอชนแดน ไหลมาจากเทือกเขา
ของตำบลพุทธบาท ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอชนแดน โดยไหลผ่านตำบลชนแดน ตำบลท่าข้าม และ
ตำบลดงขุย ไหลไปลงแม่น้ำน่านในเขตอำเภอบางมูลนาก จังหวดัพิจติร หมู่ที่บ้านที่คลองบุษบงไหลผ่าน ได้แก ่หมู่ที่ 
4,1,8, และ 9 นอกจากน้ียังมีคลอกเล็กคลองน้อย เช่น คลองปอ คลองสะพุง คลองม่วง คลองโก คลองบานค่ำ คลอง
ไทร คลองลำหมีตาย คลองตาโขน คลองเข เป็นต้น 
 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
   ป่าไม้ปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกทำลายลงไปมาก ส่วนใหญ่ยังคงเหลือเฉพาะตามบริเวณเทือกเขาและที่
สูง ในที่ปา่ชุมชน ในหมู่ที่ 1,4, 6, 7,9, 10 และ 11พื้นที่บางส่วนของเอกชนจะมีการปลูกต้นสกัเน่ืองจากเป็นต้นไม้
เศรษฐกิจในส่วนทางราชการได้ปลูกป่าทดแทนบ้างเป็นบางส่วน 
  
  

 

 

 

 



 

 

 

  2.1  เขตการปกครอง  

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามซึ่งตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอชนแดน อยู่ห่างประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิต่อกับตำบลและ
อำเภอใกล้เคียงดังนี้ 
 
  ทิศเหนือ จดตำบลวังศาล    อำเภอวังโป่ง 

  ทิศใต ้  จดตำบลศาลาลาย   อำเภอชนแดน 

  ทิศตะวันออก จดตำบลชนแดน ,พุทธบาท  อำเภอชนแดน 

   ทิศตะวันตก จดตำบลตะกุดไร    อำเภอชนแดน 

   จดุพิกดั 47Q 693250E 1787992N ระบบ WGS 84 

 เน้ือที่ ตำบลทา่ข้ามมีเนื้อที่ประมาณ103.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 64,812.5 ไร ่

 

ระยะทางจากที่วา่การอำเภอชนแดน – ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อยู่ห่างประมาณ 6 กิโลเมตร 

 

  2.2 การเลือกตั้ง  
    มีเขตเลือกตั้ง 1 เขต 11 หน่วยเลือกตั้ง 
 

 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 



 

 

 

 

3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  ประชากร ตำบลท่าข้ามมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  6,490  คน   
  จำนวนครวัเรือนทั้งสิ้น  2,583 ครัวเรือน   
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 62.82 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

 

จำนวน 11  หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. ๒๕๖5) 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน (หลัง) ชาย(คน)  หญิง(คน) รวม(คน) 

๑ บ้านท่าข้าม 269 97 91 188 

๒ บ้านวังปลาช่อน 235 253 293 546 

๓ บ้านโคกสูง 330 376 361 737 

๔ บ้านกุฏิพระ 401 488 510 998 

๕ บ้านตะกุดเป้า 191 279 299 578 

6 บ้านดงแขวน 224 289 278 567 

7 บ้านหนองโก 243 252 267 519 

8 บ้านตะกุดจั่น 325 420 442 862 

9 บ้าน กม.39 209 310 327 637 

10 บ้านเขาบ่อทอง 146 177 161 338 

11 บ้านเขาดิน 156 235 198 433 

รวมทั้งสิ้น   2,729 3,176 3,227 6,403 
 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอชนแดน  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖5 

๓.  ประชากร 



 

 
 
 4.1  การศึกษา 
   การศึกษาในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขต 1 มีโรงเรียน 6แห่ง ได้แก่  

1. โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 
2. โรงเรียนบ้านโคกสูง(มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านตะกุดจั่น) 
3. โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 
4. โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 
5. โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 
6. โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังปลาช่อน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุฏิพระ 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะกุดจั่น 
 

 4.2 สาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโก 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน 
 
 4.3 อาชญากรรม 
    อาชญากรรมที่ร้ายแรงไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนัก มีก็ส่วนน้อยเช่น ทำร้ายร่างกายกัน เป็นต้น 
 
 4.4 ยาเสพติด  
    โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน  ท้องถิ ่น และ
ชุมชน อำเภอชนแด 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์  
    ข้อมูลจากเบ้ียยังชีพ 
    ผู้สูงอายุ 965 คน 
    คนพิการ 188 คน 
    ผู้ป่วยเอดส์   10  คน 
 
    เด็กแรกเกิด รับลงทะเบียนส่งให้สํานักพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 
  

  

     

4.  สภาพทางสังคม 



 

  

 
  

 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
    การคมนาคม องค์การบรหิารส่วนตำบลท่าข้าม มถีนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
113 ถนนชมฐีระเวชซึ่งเป็นเส้นทาง เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังอำเภอทับคล้อ จังหวัดพจิิตรโดยพาด
ผ่านตำบลท่าข้ามเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร  
 การบริการขนส่งของรถโดยสารระหว่างจังหวัด ได้แก่ รถ บขส. สายตะพานหิน – เพชรบูรณ์ 
และสายนครสวรรค์ – เพชรบูรณ์ผา่นตำบลทา่ข้าม 
 ถนนสายรอง คือ ถนนสายท่าข้าม - หนองโก - วงัมะปาง เป็นถนนที่เชือมระหว่างตำบลท่า
ข้าม อำเภอชนแดน ลัดไปยังอำเภอวังโป่งได้ 
 

                5.2 การไฟฟ้า  
 ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน สามารถให้บริการไฟฟา้ได้
ครบทุกครวัเรือน แต่ก็ไมส่ามารถขยายเขตไฟฟา้ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และมสีถานีไฟฟ้าแรงสูง 
1 แห่ง ใกล้กับองค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม 
 

 5.3 การประปา 
    ได้รับการบริการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดนที่ผ่านมาตามแนวถนนชมฐี
ระเวช มีหมู่ที่ 1, 4, 8 และ 9 สำหรับประปาหมู่บ้านมีให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน 
 

 5.4 โทรศัพท์  
    ได้รับการบริการโทรศัพท์จาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)TOT 
    มีบริการสัญญาณคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุม 90% ของพื้นที่ 
    มีเสาส่งสัญญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่CAT 1 ต้นและทรูมูฟ 
 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    ได้รับการบริการไปรษณีย์ชนแดน และขนส่งเอกชน 

  

 
  6.1 การเกษตร 
  ราษฎรสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่
ข้าวโพดมันสัมปะหรัง ยาสูบ พืชผักสวนครวั ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตวัและรับจ้าง 
  6.2 การประมง  
    การประมงเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับพันธ์ปลาจาก ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแจกจ่าย
ไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะต่างในหมู่บ้าน เช่น อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ สระน้ำสาธารณะ หมู่ 3, 7, 11 เป็นต้น 
  6.3 การปศุสัตว์  
    ตำบลท่าข้าม มกีารปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ แพะ สุกร เป็ด ไก่ สตัว์เศรษฐกจิ เช่น 
จิ้งหรีด 
  6.4 การบริการ  
    มโีรงแรม ในพื้นที่   จำนวน 3 แห่ง    
    มีที่พัก  ในพื้นที่   จำนวน 1 แห่ง  
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjI3eCI5tbPAhUDu48KHacZCS8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tot.co.th%2F&usg=AFQjCNFEwtDNrJAyPAYpEXra9J6S_usRAg&sig2=jMeWjvf4zgC_KOBzGji_gw


 

    6.5 การท่องเที่ยว   
    แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
    วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
    วัดถ้ำสะพุง หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
    วัดถ้ำลับแล หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม 
    วัดจันทราราม หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
 

  6.6 อุตสาหกรรม  
    โรงโม่หิน   จำนวน 1 แห่ง 
    โรงสีไฟ    จำนวน 1 แห่ง 
    ลานตาก    จำนวน 3 แห่ง 
    โรงเลื่อยวนเกษตร  จำนวน 1 แห่ง 
  

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    การพาณิชย์จะมีการค้าขาย คือ ร้านค้า การบริการที่พัก โรงสีไฟ ลานตากข้าว  
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทำข้าวแตน กลุ่มทอเสือกก กลุ่มทำขนมทองม้วนสด กลุ่มทำออมสินไม้ กลุ่มสานตะกร้า ฯ 
 

  6.8แรงงาน  
    แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่รับจ้างทางด้านเกษตรกรรมเช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ช่าง
ก่อสร้าง ช่างไม้ 
 
 

 

  7.1  การนับถือศาสนา  
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนนับถือศาสนา คริสต์ และอิสลาม  

วัด   มีจำนวน 9วัดได้แก่     
1. วัดวังปลาช่อน 
2. วัดทุ่งสว่าง 
3. วัดกุฏิพระ    
4. วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช 
5. วัดราษฎร์สุขเกษม 
6. วัดดงแขวน 
7. วัดหนองโก  
8. วัดจันทราราม   
9. วัดเขาบ่อทอง 
 

 

 

๗. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


 

สำนักสงฆ์   3 แห่งได้แก่ 

1. สำนักสงถ้ำลับแล หมู่ที่ 1 
2. สำนักสงฆ์ถ้ำวังสะพุง หมูที่ 4 กลุ่มหนองดู่ 
3. สำนักสงฆ์เขาดิน 
 

โบสถ์   1   แห่งได้แก่ 

1. คริสต์จักรท่าข้าม หมู่ที่ 4 
 

อื่น ๆ 1 แห่ง ได้แก่ 

1. สถานปฏิบัติธรรมพุทธบารมีหมู่ที่ 9 
 

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

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

    - กลุ่มสานตะกร้า หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง 
  
   ภาษาถิ่น ตำบลท่าข้ามจะแบ่งออกโดยหลักอยู่ 2 ภาษา 1. กลุ่มพื้นเพที่มาจากเขตจังหวัด
พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์ 2. กลุ่มภาษาที่พื้นเพมาจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่า ขอนแก่น 
ชัยภูมิ ฯ 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    - ข้าวแตน หมู่ที่ 2 
    - เสือกก หมู่ที่ 5 
    - ขนมทองม้วนสด หมู่ที่ 8 
    - ออมสินไม้ หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 8.1  น้ำ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  คลอง ,ลำน้ำ  9  สาย 
  บึง ,  หนองน้ำ  -  แห่ง 
  ลำเหมือง  2  สาย 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  อ่างเก็บน้ำ  1  แห่ง 
  ฝาย   3  แห่ง 
  สระน้ำสาธารณะ  4  แห่ง 
  ระบบประปาหมู่บ้าน 11  หมู่บ้าน 
 

  8.2  ป่าไม้  
    มีหน่วยงาน ป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พช1 ตั้งอยู่ เขาช่องลม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้ามป่าไม้ยังมี
ความอุดมสมบูรณ์ในแนวภูเขา ไม้คือ ไม้สัก ไม้ไผ่ ฯลฯ 
  8.3  ภูเขา  
    ตำบลท่าข้ามตั้งอยู่แนวภูเขา ทางด้านทศิตะวันตก วางตัวทิศเหนือ ใต้ ได้แก่ เขาช่องลม และ 
มีภูเขาเล็ก เช่น เขารังแตน เขาบ่อทอง 
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โรงโม่หินศิลาทวีโชค ซึ่งที่ตั้งอยูต่ำบลตะกุดไร แต่มีพื้นที่
สัมปทานบางส่วนที่คาบเกี่ยวถึงตำบลท่าข้าม คือหินแกรนิต ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
  
 9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
    พื้นที่บางส่วนในหมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน เป็นสายแร่ทองคำ ซึ่ง
ชาวบ้านมักจะขุดพบแร่ทองคำไดด้้วยตนเอง 
 

      

    

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

 
 
 
 
 
 
 

๘. ทรัพยากรธรรมชาต ิ



 

ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอ 
 

 

 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ยุทธศาสตร์  

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง  

 2. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

 4. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 6. ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 
 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

 

           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
 1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

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

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

 3. วิถีชีวติที่ยั่งยืน 
  10. เศรษฐกจิหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
  11. ลดความเสียงจากภยัธรรมชาติ 

 4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
  12. กำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
  13. ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 



 

1.3 THAILAND 4.0 

 “ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูปโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
มากขึ้น 
 เดิมประเทศไทยมีการพฒันารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่รูปแบบ “ประเทศไทย 1.0” ที่
เน้นด้านเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้น
อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งทำให้เราติดอยูใ่น 3 กับดัก คือ รายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำ และความไม่สมดุลนการ
พัฒนา ซึ่งรัฐบาลจะต้องปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านจากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการทำปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการทำปริมาน้อยแตไ่ด้ผลมาก ซึ่งต้อง
อาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 

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

 ดังนั้น เราจึงต้องค้นหาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติมโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะสรา้งความมัง่คั่ง
อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที ่21 โดยการเปลี่ยนแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของ
ประเทศที่มีอยู่ 2 ดา้น คอื ความหลากหลายเชิงชวีภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็น “ความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ใน 5 กลุ่มเทคโนโลย ีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

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

 กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (จดหมายข่าวรัฐบาลเพือ่
ประชาชน, 2559) 

 
 



 

 
1.4 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการ
ผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการคา้การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 
ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่การ
พึ่งตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์  

  วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 

  วิสัยทัศน์  ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
“จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้

ศักยภาพทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพิ่ม 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพฒันาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพือ่สร้างความพร้อมต่อ AEC 
 



 

1.5 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 วิสัยทัศน์ 

  “ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรเกษตรปลอดภัย ใสใ่จคณุภาพชวีิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการทอ่งเที่ยว
และแหล่งน้ำ ล้ำเลิศวัฒนธรรม อนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
           การกฬีาและคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

          2.1 วิสัยทัศน์ 

      

 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 

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

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 

“ตำบลท่าข้ามน่าอยู่ มุง่เน้นทางด้านการพัฒนา โดยมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 



 

          2.3 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน แกไ้ขปัญหายาเสพติด ตาม
แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

2. พัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี ด้านการศกึษา และด้านสาธารณสุข นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้
อย่างเท่าเทียมกัน 

3. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน การบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน การบริหารจดัการและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกร 

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน ตามหลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
 

          จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. การพัฒนาและส่งเสรมิระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชดำร ิเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม 
จารตี ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของประชาชน และพัฒนาดา้นสาธารณสุข
และส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ นำไปสู่การมีคณุภาพชีวติที่ด ีบนพื้นฐานความเทา่เทียมในด้าน
สวัสดิการสังคม 

3. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  

4. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลภายใต้การมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

5. พัฒนาการบริหารจดัการและฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ เกิดแหล่งน้ำ 
ภายใต้การมีสว่นร่วมของประชาชนและเกษตรกรในท้องถิ่น 

 
          2.4 ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลวุัตถุประสงค์ที่มาจากประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดไว้ใน

แผนงาน/โครงการทุกประการ 
         

 

 

 



 

   2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและลดปัญหาการวา่งงานรวมทั้ง
ยกระดับ รายได้และคุณภาพชวีิตของประชาชน ตลอดจน
มีกองทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มอาชีพ 

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

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการนำ้ เพื่ออปุโภค
บริโภค ใช้ทางการเกษตร เช่น การสร้างและซ่อมแซม
ฝายชะลอน้ำ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีม่ีความรู ้ความเข้าใจ ในการเมือง
ระดับชาต ิและการเมืองท้องถ่ิน และมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบรกิารให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6. เพ่ือพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

 

        



 

   2.6 กลยุทธ์ 

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

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

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

ผ่าน คือ คลองบุษบง ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีภูเขาเล็ก ๆ กระจายเป็นแนวยาว มีแหล่งน้ำสาธารณะหลายแห่ง 
ได้แก่  
อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ สระสาธารณะ ฯลฯ กระจายอยู่ในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เหมาะแก่การ
ปลูกพืชและปศุสัตว ์

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

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม มุ่งพัฒนา 6 ดา้น ได้แก่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม, ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ, ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร, และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 



 

 

 

 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. พื้นที่สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูก
ข้าว ข้าวโพด พืชสวน และสวนครัว 
2. มีถนนการคมนาคมเชือ่มต่อหลายสาย 
3. มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ 

1. การบริหารจัดการนำ้มีไม่เพียงพอ พื้นที่
เกษตรกรรมขาดแคลนแหล่งน้ำ รวมถึงอุปโภคและ
บริโภค 
2. ถนนชำรุดเสียหายทำให้เป็นอุปสรรคในการขนส่ง
พืชผลการเกษตรที่ล่าข้า  
3. ราคาพืชผลทางการเกษตรมักจะออกผลในชว่งเวลา
เดียวกันจึงทำให้ราคาตกต่ำ 

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

1. การเกิดอุทกภัย และภัยแล้งเป็นประจำทุกปี 
2. ถูกกดราคา เกษตรกรมีทุนน้อยตอนต้น เป็นหนี้
ตอนหลัง 

 

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านสังคม 

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

1. ไม่มีแหล่งงาน ที่หลากหลาย 
2. ประชาชนได้รับการศกึษาที่สูงๆ มีปริมาณที่นอ้ย 
3. มีการแพรร่ะบาดของยาเสพย์ติดในกลุ่มวัยรุ่นและ
อื่นๆ 

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

1. ประชาชนละถ่ินฐานเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ 
2. มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มปริมาณมากขึ้น 

 

  

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 



 

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

1. มีพื้นที่สำหรับการพฒันาค่อนข้างมากจึงพัฒนาไม่
ทั่วถึง 
2. ประชาชนมีโอกาสไม่เท่ากับชุมชนเมือง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การขนส่งเดินทางได้รวดเร็ว 
2. มีการสื่อสารที่เข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ จึงติดต่อได้
รวดเรว็ 

1. มีพื้นทีดู่แลรับผิดชอบมาก 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 

 

4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านแหล่งน้ำ 

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

1. มีพื้นที่สำหรับการพฒันาค่อนข้างมากจึงพัฒนาไม่
ทั่วถึง 
2. มีพื้นทีร่ับน้ำมากักเกบ็ไม่มาก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐจากสว่นกลางและภูมิภาค 
2. มีเหตุผลความจำเป็นสมเหตุสมผลในการขอรบั
งบประมาณ 

1. มีพื้นทีดู่แลรับผิดชอบมาก 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 

 

5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ประชาชนเข้าถึง เข้าใจใน ดา้นการเมืองและการ
บริหาร 
2. มีการเปิดโอกาสแข่งขันด้านการเมือง อยา่งเท่าเทียม
กัน 

1. มีความเหลื่อมล่ำทางสังคมอยู่บ้าง 
2. ปัญหาจากยาเสพตดิ  

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

1. มีพื้นทีร่ับผิดชอบกวา้ง 
2. มีความขัดแย้งทางความคิดดา้นการเมือง 

 

 

  



 

6. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ ได้แก่ อา่งเก็บน้ำกุฏิพระ 
วัดจันทราราม 
2. มีหน่วยงานป้องกันรกัษาป่าไม้ ในพื้นที ่
3. มีแหล่งน้ำที่เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในหมู่บ้านตา่งๆ  
4. มีสัมปทานโรงโม่คาบเกี่ยวในเขตพื้นที่ 

1. การป้องกันดูแลไม่ทั่วถึง มีการลักลอบตดัไม้อยู่
เรื่อยๆ 
2. เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ฤดูฝนน้ำป่าไหลหลาก ฤดูแล้งไม่มี
น้ำเก็บไว้ใช้ทำการเกษตร อุปโภคบริโภค 
3. ประชาชนได้รับผลกระทบจากโรงโม ่เช่น เสียงดัง
จากระเบิด โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่น  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พื้นที่มากขึ้น สรา้งรายไดใ้ห้แก่ราษฎรในพื้นที่ 
2. มีการใชท้รัพยากรโดยไม่มีการสร้างทดแทน เช่น 
การตัดต้นไม ้ 
3. สามารถต่อรองโรงโมห่ิน เพื่อนำหินมาพัฒนา เช่น 
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย 

1. ในฤดูแล้วมักจะเกิดไฟป่า บริเวณบนภูเขา ตน้ไม้
และสัตว์ถูกไฟคอกตาย 

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

ไทย พมา่ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อทีจ่ะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจรว่มกัน จะมรีปูแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองตา่งๆ กับคู่ค้า
ได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่
ลดภาษีนำเข้า (เรียกวา่สนิค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ 
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
 

 
 

1.การวางแผน 
                อบต.ทา่ข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 1,600,000.00 2 1,700,000.00 12 2,295,500.00 3 1,670,000.00 2 1,640,000.00 

2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
13 11,580,000.00 13 12,030,000.00 14 12,592,000.00 19 12,425,000.00 19 2,090,000.00 

3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

0 0.00 1 150,000.00 43 11,676,000.00 30 11,770,800.00 59 63,852,000.00 

4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 
0 0.00 0 0.00 4 2,000,000.00 5 2,050,000.00 7 1,576,000.00 

5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

0 0.00 0 0.00 27 4,585,000.00 23 4,155,000.00 18 3,575,000.00 

6. 

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 

รวม 16 13,240,000.00 18 13,940,000.00 102 33,208,500.00 82 32,130,800.00 107 72,793,000.00 

 

  

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 



 

2.การจัดทำงบประมาณ 
                ผู้บริหารอบต.ท่าข้าม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่นข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2565 จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 27,382,195 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 13,799,264.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 9,776,300.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 4 984,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 18 2,782,631.00 

6.ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 40,000.00 

รวม 90 27,382,195.00 
 

        
  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าข้าม มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรบัผิดชอบ 
 

วัตถุประสงค ์ 
ผลผลิต 

1.  
2.ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

200,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อเป็นการป้องและควบคุม
โรคติดต่อ 

ป้องกัน ควบคุมโรค 

2.    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

80,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

ป้องกัน ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

3.   
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันรักษาโรคแก่ประชาชนตำบล
ท่าข้าม 

20,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันรักษาโรคติดต่อ 

ป้องกัน ควบคุมโรค 

4.   
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

37,464.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ
ประชาชนในตำบลท่าข้ามมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

1 คร้ัง / ปี 

5.   โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

1 คร้ัง / ปี 

6.   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,474,600.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

12 ต่อ ป ี

7.   เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,527,200.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

12 ต่อ ป ี

8.   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

12 ต่อ ป ี

9.   เงินสำรองจ่าย 695,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อมีงบประมาณการปอ้งกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภยั
และอื่นๆ 

ประชาชนประสพภัย
พิบัติ ฯลฯ 

10.   

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิต
อาสาภัยพบิัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  

170,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัต่างๆ 

อาสา ประชาชน 11 
หมู่บ้าน 

11.   
โครงการฝึกอบรมทบทวนแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภยั  

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต.  

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

ประชาชนในเขต อบต.
ท่าข้าม ม. 1 – 11 
 
  



 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรบัผิดชอบ 
 

วัตถุประสงค ์
 

ผลผลิต 

12.   
โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้ไป
ประกอบอาชีพได ้

ประชาชน เขต อบต.ท่า
ข้าม 30 คน 

13.   
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพึ่งพาตนเอง การทำ
ปุ๋ย/จุลินทรีย ์แทนการใช้สารเคมี 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนรับประทานผักผล 
ปราศจากสารเคมีตกค้าง 

ประชาชน เขต อบต.ท่า
ข้าม 30 คน 

14.   
โครงการแข่งขันทักษะการใช้
ภาษาไทยของนักเรียน 

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพูด 
ฟัง อ่าน และเขียน 

นักเรียนประถม
ระดับชั้น ป.1-6 

15.   โครงการ Play and Learn เพลิน
ภาษาอังกฤษ 

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพูด 
ฟัง อ่าน และเขียน 

นักเรียนประถม
ระดับชั้น ป.4-6 

16.   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู ้
คุณธรรม จริยธรรม  

นักเรียนประถม
ระดับชั้น ป.4-6 

17.   
ค่าสำรวจขอ้มูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

10,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปปฏบิัติ
และนำไปเผยแพร่ต่อผูอ้ื่นได้ 

อสม. ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. 

18.   โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 220,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปปฏบิัติ
และนำไปเผยแพร่ต่อผูอ้ื่นได้ 

อสม. ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. 

19.   
โครงการดำเนินงานโรงพยาบาล
สนามอำเภอชนแดน ประจำปี
งบประมาณ 2565 

100,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย ์

เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกัน
โรงพยาบาลสนามกรณีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-
19) 

       

20.  
3.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 
บ้านตะกุดจั่น สายตะกุดจั่น-เขารัง
แตน 

287,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

21.   
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก 
หมู่ที่ 1 บา้นท่าขา้ม ซอยอ่างหิน 

153,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 
ม. 

22.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือกหมู่ที่ 1 บ้านทา่ข้าม สาย
ซอยหัวเขา(ต้นยูคา) 

144,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 
ม. 

23.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือกหมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน 
สายป่าชุมชน 

113,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 
ม. 

24.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือกหมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน 
สายริมคลอง 

113,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 
ม. 

25.   
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที ่2 บา้นวังปลาชอ่น 

73,800.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ส่องสว่าง
ในเวลากลางคืน  

จำนวน 15 ชุด 

26.   
โครงการติดตั้ง โคมไฟส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 

49,200.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ส่องสว่าง
ในเวลากลางคืน  

แทนโคมชำรุด จำนวน 
15 ชุด  

27.   
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที ่3 
ถนนเรียบคลองบ้านค่ำ ซอยบ้านนาย
เปลี่ยน โม้สม 

28,600.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ท่อ 80 ซม. ยาว 6 ม. 

28.   
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที ่3 
ถนนเรียบคลองบ้านค่ำ บริเวณนา
นางเถาวัลย ์ขาวพล 

15,700.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ท่อ 80 ซม. ยาว 6 ม. 

29  
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก 
หมู่ที่ 4 บา้นกุฏพิระ สายหลังถ้ำ 

249,0.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,700 
ม. 

30.   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้าน
ดงแขวน ซอยเข้าวัด 

106,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม. 



 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรบัผิดชอบ 
 

วัตถุประสงค ์
 

ผลผลิต 

31.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือกหมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน ซอย
ผาแดง 

113,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 
ม. 

32.   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
บ้านหนองโก สายหนองโก ? ซับน้อย 

292,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 

33.   
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่9 
บ้าน กม.39 (กลุ่มเขารังแตน) 
 

42,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนได้รับข้อมมูลข่าวสารทัน
เหตุการณ์ 

ระบบเสียงตามสาย 

34.   
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที ่9 บา้นกม.39 กลุ่มเขา
รังแตน 

68,900.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้ารายทาง 10 จุด 

35.   
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 4 บ้านกฏุิพระ 

49,200.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ส่องสวา่ง
ในเวลากลางคืน 

ไฟฟ้ารายทาง 10 จุด 

36.   
โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่9 บ้าน กม.39 
(กลุ่มเขารังแตน) 

185,800.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนได้รับความสะดวก มี
สถานที่จัดประชุม จัดเลี้ยง จัด
กิจกรรม 

อาคาร 

37.   

โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 บา้นเขาบ่อทอง 
สายหลังวัด – หนองกลอย 
 

101,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนน 
 

38.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 บา้นเขาบ่อทอง 
สายบ้านนายไพโรจน์ - โรงโม่หิน 

101,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนน 

39.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 บา้นเขาบ่อทอง 
สายบ้านนายจำแลง สอนโพตร ุ

101,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนน 

40.   
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่11 
บ้านเขาดิน สายบา้นนางจันทร์รอน -
บ้านนายฉลอม 

159,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนน 

41.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่11 บ้านเขาดิน สาย
เขาดิน -ตะกุดเป้า 

144,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนน 

42.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยทิพวรรณ หมู่ที่ 1 บ้านทา่
ข้าม 

106,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. 
หนา 0.15 ม. 

43.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหวัเขา - คลองปอ หมู่ที ่1 
บ้านท่าขา้ม 

485,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. 
หนา 0.15 ม. 

44.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก ซอยข้างบา้นนายอ่ำ หมู่ที่ 1 
บ้านท่าขา้ม  

43,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.20 ม. 

45.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยหิน
คลุก สายบา้นวังปลาชอ่น - บา้นโคก
สูง หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน 

490,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 
ม. หนา 0.20 ม. 

46.   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวังปลาช่อน - วังศาล (ต่อ
จากของเดิม - สะพาน) หมู่ที่ 2 บา้น
วังปลาช่อน 

120,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม. 

47.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก สายเลียบคลองบา้นค่ำ หมู่
ที่ 3 บ้านโคกสูง 

493,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,400 
ม. หนา 0.20 ม. 

48.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองโก - โคกสูง หมู่ที ่3 
บ้านโคกสูง 

405,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 



 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรบัผิดชอบ 
 

วัตถุประสงค ์
 

ผลผลิต 

49.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 4 บ้านกฏุิ
พระ 

477,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. 
หนา 0.15 ม. 

50.   
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวัดป่าเขาชอ่งลม หมู่ที่ 4 
บ้านกฏุิพระ 

240,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. 
หนา 0.15 ม. 

51.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตะกุดเป้า - โคกสูง หมู่ที ่5 
บ้านตะกุดเป้า 

479,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม. 
หนา 0.15 ม. 

52.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยหิน
คลุก สายตะกุดเป้า - เขาดิน หมู่ที ่5 
บ้านตะกุดเป้า 

272,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.20 ม. 

53.   

โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรงช้ัน 3 
Ø 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน สายคลองม่วง 
หมู่ท่ี 6 บ้านดงแขวน 

14,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.20 ม. 

54.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก คุ้มท่ี 4 โคกไทรทอง หมู่ที่ 6 
บ้านดงแขวน 

159,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 1000 
ม. หนา 0.20 ม. 

55.   
โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก ซอยผาแดง หมู่ที่ 6 บา้นดง
แขวน 

143,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. 
หนา 0.20 ม. 

56.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยคุ้มท่ี 1 หมู่ที่ 6 บ้านดง
แขวน 

68,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. 
หนา 0.15 ม. 

57.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตะกุดจั่น - เขารังแตน หมู่
ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 

482,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม. 

58.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นนายแอ็ด กันแต่ง หมู่
ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 

267,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

59.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นนางอรวรรณ - ถนน
ใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้าน ก.ม. 39 

268,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

60.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขารังแตน - เขาบ่อทอง 
หมู่ที่ 9 บา้น ก.ม. 39 

479,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม. 
หนา 0.15 ม. 

61.   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางมาลัย ปัททุม - 
วัดเขาบ่อทอง หมู่ที่ 10 บา้นเขาบอ่
ทอง 

482,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม. 

62.   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางมาลัย ปัททุม - 
เขาสัก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง 

163,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. 
หนา 0.15 ม. 

63.   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยขา้งสระหลวง - วัดเขาบ่อ
ทอง หมู่ที่ 11 บา้นเขาดิน 

482,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม. 

64.  
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที่ 4 บ้านกุฏฺิพระ 

49,200.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างในเวลากลางคืน 

จำนวน 10 ชุด 
 

65.  
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 

68,900.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟส่องสว่าง
ในเวลากลางคืน 

จำนวน 10 จุด 

66.  
โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถยนต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ข้าม 

352,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนจอดรถเพ่ือ
ติดต่อราชการ 

ที่จอดรถยนต์ กว้าง 6 
ม. ยาว 28 ม. 



 

 ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

 
จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรบัผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

 
ผลผลิต 

67.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาแหล่งน้ำ 

โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น คลอง
บานค่ำ หมู่ที ่5 บา้นตะกุดเป้า 

368,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

คลอง กว้าง 18 ม. 

68.  
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สระเก็บ
น้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

166,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อระบายน้ำเข้าออกและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

กว้าง 1.80 x 1.80 ม. 
ยาว 9.00 ม. 

69.  
โครงการเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มวัด
หนองโก) หมู่ที่ 7 บา้นหนองโก 

225,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 100 ม. 

70.  
โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มหน้า
โรงเรียนเขาบ่องทอง หมู่ที่ 11 บา้น
เขาดิน 

225,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 100 ม. 

       

71.  
5.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

อุดหนุนอปท. โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การอำนวยการสถานทีก่ลาง สำหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อำเภอชนแดน  

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

อุดหนุนอปท. โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การอำนวยการสถานทีก่ลาง 
สำหรับเป็นศูนย์รวมขา่วการจัดซ้ือ
จัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิ่น อำเภอชนแดน  

1 คร้ัง / ปี 

72.   
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชน
แดน โครงการงานรัฐพิธี และงานพธิี
วันสำคัญของชาต ิ

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธีและงานพิธี
วันสำคัญของชาต ิ

1 คร้ัง / ปี 

73.   
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชน
แดน โครงการถวายบายศรีร้อยมาลัย
ถวายหลวงพอ่ทบ 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมโครงการมะขามหวาน
ประกายทอง สักการะบูชาหลวงพอ่
ทบ ประจำปี  

1 คร้ัง / ปี 

74.   
โครงการประชาสัมพันธข์องดีเมือง
ชนแดน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีเมือง
ชนแดนให้ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวทราบ 

1 คร้ัง / ปี 

75.   
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด
อำเภอชนแดน  

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมดำเนินการของกิ่งกาชาด
อำเภอชนแดน 

1 คร้ัง / ปี 

76.   
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอชนแดน โครงการรวมพลังวัน
สตรีสากลอำเภอชนแดน  

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีอำเภอ
ชนแดน  

1 คร้ัง / ปี 

77.   

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทา่ข้าม 
 

370,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 คร้ัง / ปี 

78.   
กิจกรรม 7 วัน รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ สงกรานต ์

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

1 คร้ัง / ปี 

79.   ค่าอาหารเสริม (นม) 620,126.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนม 
1 คร้ัง / ปี 
 

80.   ค่าอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน 162,205.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

81.   
อุดหนุนโรงเรียนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
 

1,159,200.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

อาหารกลางวัน 

82.   
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน ยางมะตอย
สำเร็จรูป ฯลฯ) 

105,000.00 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 
 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด ถนนที่สัญจรสะดวก 

83.  

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหวั) 
 
 

56,100.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหวั) 

สื่อการเรียน การสอน 



 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรบัผิดชอบ 
 

วัตถุประสงค ์
 

ผลผลิต ผลผลิต 

84.   

กิจกรรมบำรุงรักาา/ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทำการอบต.ทา่ข้ามและ
แหล่งท่องเท่ียวอ่างเก็บนำ้กฏุิพระหมู่
ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณอ่าง
เก็บน้ำ 

85.   

กิจกรรมการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาชนมีความรู้ในเร่ืองการ
การจัดทำแผนชุมชนและการ
ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
ชุมชนระบอบประชาธิปไตย 

ประชุม ประชาคมการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

86.   กิจกรรมวันสำคัญแห่งชาต ิ 30,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทำ
กิจกรรมในวันสำคัญแห่งชาต ิ

1 คร้ัง / ปี 

87.  
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ?ชงโค 
? จามจุรี? เพื่อความปรองดอง
สมานฉันท ์

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของท้องถิ่น
ได้แข่งขันกีฬา 

บุคลากรของท้องถิ่น 

88.  
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น 

60,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้
รักษาวัฒนธรรม 

ประชาชนในท้องถิ่น 

       

89.  

6.ยุทธศาสตร ์
เพื่อพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

90.  
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน" 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 

 

3.การใช้จ่ายงบประมาณ 
                อบต.ทา่ข้าม มีการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มกีารก่อ
หน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 78  โครงการ จำนวนเงิน 25,149,678.98บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ        
จำนวน  78 โครงการ  จำนวนเงิน 25,149,678.98ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 13 12,204,177.00 13 12,204,177.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 9,505,661.00 47 9,505,661.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 4 984,000.00 4 984,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 13 2,435,840.98 13 2,435,840.98 

6.ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 20,000.00 1 20,000.00 

รวม 78 25,149,678.98 78 25,149,678.98 



 

       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าข้าม ที่มกีารก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 
2.ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านสังคม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

200,000.00 149,389.00 149,389.00 50,611.00 

2  
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

80,000.00 69,276.00 69,276.00 10,724.00 

3  

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรคแก่ประชาชน
ตำบลท่าข้าม 

20,000.00 15,903.00 15,903.00 4,097.00 

4  
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในตำบลท่าข้าม 

25,000.00 7,954.00 7,954.00 17,046.00 

5  
 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
  

9,474,600.00 9,045,500.00 9,045,500.00 429,100.00 

6  
 
เบ้ียยังชีพความพิการ 
  

2,527,200.00 2,274,300.00 2,274,300.00 252,900.00 

7  
 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

90,000.00 71,500.00 71,500.00 18,500.00 

8  
 
เงินสำรองจ่าย 
 

695,000.00 280,612.00 280,612.00 414,388.00 

9  
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

20,000.00 16,920.00 16,920.00 3,080.00 

10  
โครงการอบรมอาชีพ
เสริมสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

30,000.00 14,435.00 14,435.00 15,565.00 

11  

โครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
การพึ่งพาตนเอง การ
ทำปุ๋ย/จุลินทรีย์แทน
การใช้สารเคม ี

30,000.00 27,807.00 27,807.00 2,193.00 

12  

อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

13  

โครงการดำเนินงาน
โรงพยาบาลสนาม
อำเภอชนแดน 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

100,000.00 10,581.00 10,581.00 89,419.00 



 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 
3.ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
สายตะกุดจั่น – เขา
รังแตน 

287,000.00 268,000.00 268,000.00 19,000.00 

2  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ด้วยหินคลุก 
หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม 
ซอยอ่างหิน 

153,000.00 138,966.00 138,966.00 14,034.00 

3  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้าน
ท่าข้าม ซอยหัวเขา 
ต้นยูคา 

144,000.00 141,153.00 141,153.00 2,847.00 

4  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 2 บ้าน
วังปลาช่อน สายป่า
ชุมชน 

113,000.00 111,511.00 111,511.00 1,489.00 

5  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 2 บ้าน
วังปลาช่อน สายริม
คลอง 

113,000.00 111,511.00 111,511.00 1,489.00 

6  

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 2 บ้านวัง
ปลาช่อน 

73,800.00 73,800.00 73,800.00 0.00 

7  

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 3 บ้านโคก
สูง 

49,200.00 49,200.00 49,200.00 0.00 

8  

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านโคกสูง ถนน
เลียบคลองบานค่ำ 
(นานายเปลี่ยน) 

28,600.00 28,000.00 28,000.00 600.00 

9  

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านโคกสูง ถนน
เลียบคลองบานค่ำ 
(นานางเถาวัลย์) 

15,700.00 15,000.00 15,000.00 700.00 

10  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยหินคลุก 
หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
สายหลังถ้ำ 

249,000.00 226,735.00 226,735.00 22,265.00 



 

 ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน 
ซอยเข้าวัด 

106,000.00 106,000.00 106,000.00 0.00 

12  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 6 บ้าน
ดงแขวน ซอยผาแดง 

113,000.00 111,511.00 111,511.00 1,489.00 

13  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
สายหนองโก – ซับ
น้อย 

292,000.00 290,000.00 290,000.00 2,000.00 

14  

โครงการซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 
(กลุ่มเขารังแตน) 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

15  

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 9 บ้าน 
กม.39 (กลุ่มเขารัง
แตน) 

68,900.00 68,900.00 68,900.00 0.00 

16  

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิ
พระ 

49,200.00 49,200.00 49,200.00 0.00 

17  

โครงการต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 
(กลุ่มเขารังแตน) 

185,800.00 185,000.00 185,000.00 800.00 

18  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง สาย
หลังวัดเขาบ่อทอง – 
บ้านหนองกลอย 

101,000.00 98,807.00 98,807.00 2,193.00 

19  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง ซอย
ข้างบ้านนายไพโรจน์ 
– โรงโม่หิน 

101,000.00 98,807.00 98,807.00 2,193.00 

20  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 
บ้านเขาบ่อทอง ซอย
บ้านนายจำแลง สอน
โพธิ์ตรุ 

101,000.00 98,807.00 98,807.00 2,193.00 



 

 ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 
สายบ้านนางจันทร์
รอน – นางฉลอม 

159,000.00 158,000.00 158,000.00 1,000.00 

22  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 11 
บ้านเขาดิน สายเขา
ดิน - ตะกุดเป้า 

144,000.00 141,153.00 141,153.00 2,847.00 

23  

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิ
พระ 

49,200.00 49,200.00 49,200.00 0.00 

24  

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง หมู่ที่ 9 บ้าน 
กม.39 (กลุ่มเขารัง
แตน) 

68,900.00 68,900.00 68,900.00 0.00 

25         เงินสะสม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทิพวรรณ หมู่ที่ 
1 บ้านท่าข้าม 

106,000.00 102,500.00 102,500.00 
3,500.00 

 

26  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหัวเขา - คลอง
ปอ หมู่ที่ 1 บ้านท่า
ข้าม 

485,000.00 471,500.00 471,500.00 13,500.00 

27  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก ซอยข้าง
บ้านนายอ่ำ หมู่ที่ 1 
บ้านท่าข้าม 

43,000.00 43,000.00 43,000.00 0.00 

28  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยหินคลุก 
สายบ้านวังปลาช่อน 
- บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 
บ้านวังปลาช่อน 

490,000.00 478,000.00 478,000.00 12,000.00 

29  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวังปลาช่อน - วัง
ศาล (ต่อจากของเดิม 
- สะพาน) หมู่ที่ 2 
บ้านวังปลาช่อน 

120,000.00 117,000.00 117,000.00 3,000.00 

30  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก สายเลียบ
คลองบ้านค่ำ หมู่ที่ 3 
บ้านโคกสูง  

493,000.00 493,000.00 493,000.00 0.00 



 

 ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

31  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองโก - โคกสูง 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 

405,000.00 391,500.00 391,500.00 13,500.00 

32  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ่อขยะ หมู่ที่ 4 
บ้านกุฏิพระ 
 

477,000.00 464,000.00 464,000.00 13,000.00 

33  

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวัดป่าเขา
ช่องลม หมู่ที่ 4 บ้าน
กุฏิพระ 

240,000.00 233,500.00 233,500.00 6,500.00 

34  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตะกุดเป้า - โคก
สูง หมู่ที่ 5 บ้านตะ
กุดเป้า 

479,000.00 463,500.00 463,500.00 15,500.00 

35  

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ด้วยหินคลุก สายตะกุด
เป้า - เขาดิน หมู่ที ่5 
บ้านตะกุดเป้ากวา้ง 

272,000.00 265,500.00 265,500.00 6,500.00 

36  

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ด้วยวัสดุคัดเลือก พร้อม
วางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก อัดแรงชั้น 3 เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 10 ท่อน สาย
คลองม่วง หมู่ที่ 6 บา้นดง
แขวน 

14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 

37  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก คุ้มที่ 4 โคก
ไทรทอง หมู่ที่ 6 บ้าน
ดงแขวน  

159,000.00 147,000.00 147,000.00 12,000.00 

38  

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก ซอยผาแดง 
หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน  

143,000.00 132,500.00 132,500.00 10,500.00 

39  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคุ้มที่ 1 หมู่ที่ 6 
บ้านดงแขวน 
 

68,000.00 66,000.00 66,000.00 2,000.00 

40  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตะกุดจั่น - เขารัง
แตน หมู่ที่ 8 บ้านตะ
กุดจั่น 

482,000.00 468,000.00 468,000.00 14,000.00 



 

 ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

41  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายแอ็ด 
กันแต่ง หมู่ที่ 8 บ้าน
ตะกุดจั่น 

267,000.00 259,000.00 259,000.00 8,000.00 

42  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางอรวรรณ 
- ถนนใหญ่ หมู่ที่ 9 
บ้าน ก.ม. 39 

268,000.00 260,000.00 260,000.00 8,000.00 

43  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเขารังแตน - เขา
บ่อทอง หมู่ที่ 9 บ้าน 
ก.ม. 39 

479,000.00 463,500.00 463,500.00 15,500.00 

44  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางมาลัย ปัททุม - 
วัดเขาบ่อทอง หมู่ที่ 10 

บ้านเขาบ่อทอง 

482,000.00 467,500.00 467,500.00 14,500.00 

45  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางมาลัย ปัททุม - 
เขาสัก (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง 

163,000.00 157,000.00 157,000.00 6,000.00 

46  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างสระหลวง - 
วัดเขาบ่อทอง หมู่ที่ 
11 บ้านเขาดิน 

482,000.00 468,000.00 468,000.00 14,000.00 

47  

โครงการก่อสร้างที่
จอดรถยนต์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าข้าม 

352,000.00 350,000.00 350,000.00 2,000.00 

 ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 
4.ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาแหล่งน้ำ 

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตะ
กุดเป้า 

368,000.00 368,000.00 368,000.00 0.00 

2  

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก สระเก็บ
น้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองโก 

166,000.00 166,000.00 166,000.00 0.00 

3  
โครงการเจาะบ่อบาดาล 
(กลุ่มวัดหนองโก) หมู่ที ่7 
บ้านหนองโก 

225,000.00 225,000.00 225,000.00 0.00 

4  
โครงการเจาะบ่อบาดาล 
กลุ่มหน้าโรงเรียนเขาบอ่ง
ทอง หมู่ที่ 11 บา้นเขาดิน 

225,000.00 225,000.00 225,000.00 0.00 



 

 ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 
5.ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอชน
แดน (สถานที่กลาง) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

2 
 
 

โครงการงานรัฐพิธี 
และงานพิธีวันสำคัญ
ของชาติ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

3  
โครงการถวายบายศรี
ร้อยมาลัย รวมน้ำใจ
ถวายหลวงพ่อทบ 

10,000.00 3,800.42 3,800.42 6,199.58 

4  
โครงการ
ประชาสัมพันธ์ของดี
เมืองชนแดน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

5  

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อำเภอชนแดน 
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาด
อำเภอชนแดน 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

6  

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทั่วไป หรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ฯลฯ 

370,000.00 298,306.00 298,306.00 71,694.00 

7  

กิจกรรม 7 วัน 
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 
สงกรานต ์

20,000.00 1,332.00 1,332.00 18,668.00 

8  
 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
 

620,126.00 582,261.56 582,261.56 37,864.44 

9  
ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กปฐมวัยใน 
ศพด. 

162,205.00 162,141.00 162,141.00 64.00 

10  
ค่าจัดการเรียนการ
สอน 

56,100.00 56,100.00 56,100.00 0.00 

11  
อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

1,159,200.00 1,142,400.00 1,142,400.00 16,800.00 

12  
 
วัสดุก่อสร้าง 
 

105,000.00 103,450.00 103,450.00 1,550.00 

13  

กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น 
 

60,000.00 46,050.00 46,050.00 13,950.00 



 

 ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

 

 
4.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
  

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1,640,000.00 - - - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 2,090,000.00 19 13,799,264.00 13 12,204,177.00 13 12,204,177.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 59 63,852,000.00 47 9,776,300.00 47 9,505,661.00 47 9,505,661.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 7 1,576,000.00 4 984,000.00 4 984,000.00 4 984,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

18 3,575,000.00 18 2,782,631.00 13 2,435,840.98 13 2,435,840.98 

6.ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 60,000.00 2 40,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

รวม 107 72,793,000.00 90 27,382,195.00 78 25,149,678.98 78 25,149,678.98 

 

 
ผลการดำเนินงาน 
              อบต.ท่าข้าม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสำเร็จดว้ยด ีก่อให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  
  

             ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทา่นหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ท่าข้ามทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
 
 
 

                    



 

5.ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 เน่ืองจากจำนวนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีน้อยไม่เพียงพอในการดำเนินงานให้ 
บรรลุตามแผน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลได้อย่างครบถ้วนทุกรายการ 

 นอกจากนี้การดำเนินงานด้านโครงการสร้างพื้นฐานยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ดำเนินงาน  มีการ
ร้องเรียน  แต่ก็มีการไกล่เกลี่ยได้  เช่น  การก่อสร้างถนนมีดินจากการก่อสร้างล่วงหล่นไปพื้นที่ประชาชนได้รับความ
เดือนร้อน  ดังนั้นก่อนดำเนินการควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

  การดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมตามงบประมาณที่มี แต่ไม่มีการดำเนินโครงการครอบคลุม
ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาด้านอื่นๆ   จึงควร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สมดุล  และเหมาะสม  และควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ  อบต.  
ให้มากขึ้น  อาจจะใช้วิธีผ่านทาง  ส.อบต.  แต่ละหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  จัดทำแผ่นพับใบปลิว  เป็น
ต้น  เพื่อให้ประชาชนทราบข่าวสารของ  อบต.อย่างทั่วถึง  เพื่อการมีร่วมของประชาชน     และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ 
                       
 
                                           
 
 

                                                                                     
 
 

 
 

 

 

 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามรายงา
	ติดตามแผน65ปรับทำเล่มจริง

