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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ด้านกายภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
62/1 หมู่ที่  2  ต าบลบ้านในดง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

เนื้อท่ี (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)  เนื้อที่ 13.36  ตาราง
กิโลเมตร หรือ 8,350 ไร่ 

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลมาบปลาเค้า อ าเภอท่ายาง 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลหนองจอก  อ าเภอท่ายาง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองจอก  อ าเภอท่ายาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง 

(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2539) 

ระยะห่างจากจังหวัดเพชรบุรี  25 กิโลเมตร 
    ระยะห่างจากอ าเภอท่ายาง ประมาณ 7 กิโลเมตร 
ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่าน จ านวน 1 

สาย ประชากรของต าบลบ้านในดงประมาณ 98% ประกอบอาชีพทางการเกษตร ต าบลบ้านในดงมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 8,350 ไร่ มีพ้ืนที่ทางการเกษตร 7,822 ไร่ พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ พืช
หลักได้แก่ ข้าว มะนาว เผือก กล้วย เป็นต้น 

 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

การปกครอง 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ชื่อ 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หลังคา
เรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านในดง นายนิพนธ์  ชาวไทย 102 202 195 397 
2 บ้านชายนา นายกนกศักดิ์  บัวประสม 

ก านันต าบลบ้านในดง 
138 196 220 416 

3 บ้านหัวเข ้ นายพนา  วงค์ญาติ 122 246 226 472 
4 บ้านใหม่ นายไพทูน  ช้างน้ า 141 233 268 501 
5 บ้านในดง นายปรีชา  สงคราม 117 180 201 381 
6 บ้านหนองค่าง นายปรีชา  หนูน้อย 157 295 340 635 

รวม 777 1,352 1,450 2,802 
ข้อมูลจากส านักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ณ เดือนกันยายน 
2559 
หมายเหตุ  จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
 
3.  ประชากร 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
1. ชาย 1,324 48.39 
2. หญิง 1,412 51.61 

รวม 2,736 100 
อายุ (ปี) ชาย หญิง   
0 – 4 ป ี 90  6.8 87 6.16 177 6.47 
5 – 9 ป ี 85 6.42 69 4.89 154 5.63 

10 – 14 ป ี 93 7.02 75 5.31 168 6.14 
15 – 19 ป ี 82 6.19 83 5.88 165 6.03 
20 – 24 ป ี 96 7.25 106 7.51 202 7.38 
25 – 29 ป ี 94 7.1 86 6.09 180 6.58 
30 – 34 ป ี 123 9.29 105 7.44 228 8.33 
35 – 39 ป ี 119 8.99 118 8.36 237 8.66 
40 – 44 ป ี 98 7.4 119 8.43 217 7.93 
45 – 49 ป ี 102 7.7 129 9.14 231 8.44 
50 – 54 ป ี 88 6.65 112 7.93 200 7.31 
55 – 59 ป ี 77 5.82 85 6.02 162 5.92 
60 – 64 ป ี 59 4.46 62 4.39 121 4.42 
65 – 69 ป ี 38 2.87 55 3.9 93 3.4 
70 – 74 ป ี 35 2.64 39 2.76 74 2.7 
75 – 79 ป ี 25 1.89 35 2.48 60 2.19 
60 ปีขึ้นไป 20 1.51 47 3.33 67 2.47 

รวม 1,324 100 1,412 100.02 2,736 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  สภาพทางสังคม 
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การบริการพื้นฐาน 
การโทรคมนาคม 

1. โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 16 แห่ง 
การไฟฟ้า 

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง ประกอบด้วย หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุก
หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าทุกครัวเรือน 

การคมนาคม 
หมู่ที่ ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต สะพาน คสล. สะพานไม้ 
1 1 6 5 1 - 
2 4 4 6 2 - 
3 - 8 9 2 5 
4 2 6 6 - - 
5 1 4 5 3 - 
6 1 6 6 2 1 

รวม 9 34 37 10 6 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

- บ่อน้ าตื้น จ านวน 53 แห่ง 
- บ่อโยก จ านวน 196 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน จ านวน 6 แห่ง 
- สระน้ า จ านวน 14 แห่ง 
- คลองส่งน้ าชลประทาน จ านวน 1 แห่ง 

 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 

การประกอบอาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง ประกอบไปด้วย 
1. อาชีพท านา/ท าไร่/ท าสวน 
2. อาชีพเลี้ยงสัตว์ 
3. อาชีพค้าขาย 
4. อาชีพรับจ้างทั่วไป 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
1. ปั้มน้ ามัน จ านวน  2 แห่ง 
2. โรงส ี จ านวน  2 แห่ง 
3. อู่ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ จ านวน 7  แห่ง 
4. ร้านตัดผมหญิง/ชาย จ านวน 7  แห่ง 
5. ร้านค้าทั่วไป จ านวน  19 แห่ง 
6. บริการซัก อบ รีด จ านวน 2 แห่ง 
7. รับซื้อของเก่า จ านวน 1 แห่ง 
8. จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1  แห่ง 
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9. จ าหน่ายปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง จ านวน 3 แห่ง 
10. โรงเลี้ยงไก่ จ านวน 1 แห่ง 
11. ห้องเช่า จ านวน  14 ห้อง 
12. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จ านวน 1 แห่ง 
13. ร้านอาหาร จ านวน  7 แห่ง 
14 ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต จ านวน 3  แห่ง 
15. โรงงานกะลาธูป จ านวน 1 แห่ง 
16. โรงงานลูกตาลอบแห้ง จ านวน 1  แห่ง 

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านในดง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  
จ านวนประชากรทั้งหมด 397 คน ชาย 205 คน หญิง 192 คน  
ครัวเรือทั้งหมด 101 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 1,547 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หากมีการท าการเกษตรประเภท
นั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา ในเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

39  ครัวเรือน 
1,205  ไร ่

800  กก./ไร่ 4,980  บาท/ไร่ 5,600 บาท/ไร ่

นอกเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

39  ครัวเรือน 
1,205  ไร ่

800  กก./ไร่ 4,980  บาท/ไร่ 5,600 บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวนมะนาว 
 

12  ครัวเรือน 
70  ไร ่

2,100  กก./ไร่ 21,500  บาท/ไร่ 41,000 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยหอมทอง 15  ครัวเรือน 
65  ไร ่

2,400  กก./ไร่ 20,000  บาท/ไร่ 48,000 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยน้ าว้า 10  ครัวเรือน 
150  ไร่ 

2,500  กก./ไร่ 17,500  บาท/ไร่ 25,000 บาท/ไร ่

 สวนพืชผัก 10  ครัวเรือน 
50  ไร ่

2,000  กก./ไร่ 11,000  บาท/ไร่ 20,000 บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่ ไร่ข้าวโพด 
 

5  ครัวเรือน 
20  ไร ่

1,900  กก./ไร่ 8,900  บาท/ไร่ 17,500 บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ 
 เลี้ยงสัตว์ (วัว) 

ไร่ข้าวโพด 
 

10  ครัวเรือน 
180  ไร่ 

550  กก./ไร่ 48,500  บาท/ไร่ 104 บาท/กก. 

ค าอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่ 2 
การเทียบหนว่ยในการกรอกข้อมูล 

1  กโิลกรัม = 1,000  กรัม 
1  ถัง = 15 กิโลกรัม 
1  กระสอบ =    100 กิโลกรัม 
1  เกวยีน = 100 ถัง 
1  ตัน = 1,000 กิโลกรัม 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหลง่น้ าทางการเกษตร 
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ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ าทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในป ี

ที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมาณน้ าฝน  570.66 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งป ี

เพียงพอ  
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  
 1.แม่น้ า    
 2.ห้วย/ล าธาร    
 3. คลอง 1   
 4. หนองน้ า/บึง    
 5. น้ าตก    
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 

   

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  
 1. แก้มลิง    
 2. อ่างเก็บน้ า    
 3. ฝาย    
 4. สระ    
 5. คลองชลประทาน 1   
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
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ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังปี 
หากไม่เพียงพอ

หมู่บ้านนี้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค ไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ (แห่ง) 

 
 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

- - - - 

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 
4.2 บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 
 

- - - - 

 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

1 1 -  

 
4.4 ระบบประปา (การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 
 

- - - - 

 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

- - - - 

 
4.6 อ่ืนๆ ระบุ บ่อบาดาล 
(ส่วนบุคคล) 
 

10 10 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 5 : ความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ 
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ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลโครงการที่หมูบ่้าน/ชุมชนเสนอและต้องการได้รับการ
สนับสนุน 

1. ด้านการเกษตร 
 1.1 เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.2 การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 
โครงการ..................................................................... 
.................................................................................... 
 1.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
            เกษตรธรรมชาต ิ
            เกษตรผสมผสาน 
            เกษตรทฤษฎีใหม ่
            เกษตรอินทรีย ์
            วนเกษตร 
            อื่นๆ 
โครงการ................เกษตรปลอดภยัสุขภาพดมีีรายได้...... 
..................................................................................... 
 1.4 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ....................................................................... 
..................................................................................... 
 1.5 แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
โครงการ....................................................................... 
..................................................................................... 
 1.6 จัดตลาดชุมชน 
โครงการ....................................................................... 
..................................................................................... 
 1.7 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
โครงการ..................................................................... 
................................................................................... 
 1.8 จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ..................................................................... 
................................................................................... 
 1.9 จัดตั้งกลุ่มผลติปุ๋ยอินทรยี์/ส่งเสรมิการเกษตร 
โครงการ.....................ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
.................................................................................. 
 

 1.10 สร้างลาดตากข้าวกลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.11 สร้างยุ้งฉางประจ าหมูบ่้าน 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 1.12 จัดสรรที่ดินท ากิน 
โครงการ.....................................................................          
..................................................................................... 
 1.13 ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
โครงการ....................................................................          
..................................................................................... 
 1.14 ศูนย์เรียนรู ้
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.15 ก าจัดศัตรูพืช 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 1.16 สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดุอปกรณ ์พันธุ์สตัว์  
เมล็ดพันธุ์) 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.17 กองทุนเพื่อการเกษตร 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.18 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.19 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
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 2.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
โครงการ...........ขดุเจาะบ่อบาดาล........................          
..................................................................................... 
 2.2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
โครงการ............ก่อสร้างประปาหมู่บ้าขนาดใหญ่........          
..................................................................................... 
 2.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
โครงการ.......ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน..........          
..................................................................................... 
 2.4 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 2.5 ขุดบ่อน้ าตื่น 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 

 2.6 สร้างถังเก็บน้ าฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 2.7 สร้างถังเก็บน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 2.8 โอ่งขนาดใหญ ่
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 2.9 ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ า 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 2.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 

 
3. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 3.1 ขุดลอกแหล่งน้ า 
โครงการ...........ขดุลอกคลองระบายน้ าสายD9..........          
..................................................................................... 
 3.2 สร้างฝายกักเก็บน้ า 
โครงการ............ก่อสร้างฝายกั้นน้ าสายD9........          
..................................................................................... 
 3.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 3.4 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก ่
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 3.5 ขุดสระเก็บน้ า 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 

 3.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 3.7 สร้างระบบท่อส่งน้ า 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 3.8 สร้างสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 3.9 ฝนหลวง 
โครงการ.....................................................................          
..................................................................................... 
 3.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ 1. ก่อสร้างเหมือง คสล. จากไร่นายวิสุทธิ์ ถึงนานายนิพนธ์ 
            2. ก่อสร้างเหมือง คสล. จากนานายบุญธรรม ถึง คลอง D9 
              3. ก่อสร้างเหมือง คสล. จากไร่นายอัมพร ถึง ไร่นาง
ทองย้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
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หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านชายนา หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  
จ านวนประชากรทั้งหมด 416 คน ชาย 196 คน หญิง 220 คน  
ครัวเรือทั้งหมด 132 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 1,111 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ และกรอกข้อมูลใน
ตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา ในเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

45  ครัวเรือน 
848  ไร่ 

800  กก./ไร่ 4,990  บาท/ไร่ 5,600 บาท/ไร ่

นอกเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

................ครัวเรือน 
..........................ไร่ 

..................กก./ไร่ ..........................บาท/ไร่ ...............................บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวนมะนาว 
 

18  ครัวเรือน 
110  ไร่ 

2,000  กก./ไร่ 21,500  บาท/ไร่ 41,000 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยหอมทอง 15  ครัวเรือน 
90  ไร ่

2,500  กก./ไร่ 22,000  บาท/ไร่ 49,000 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยน้ าว้า 20  ครัวเรือน 
120  ไร่ 

2,400  กก./ไร่ 18,000  บาท/ไร่ 25,000 บาท/ไร ่

 สวนมะม่วง 19  ครัวเรือน 
60  ไร ่

2,400  กก./ไร่ 18,000  บาท/ไร่ 25,000 บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่ ไร่ข้าวโพด 
 

9  ครัวเรือน 
15  ไร ่

1,800  กก./ไร่ 8,990  บาท/ไร่ 17,500 บาท/ไร ่

 
ค าอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่ 2 

การเทียบหนว่ยในการกรอกข้อมูล 
1  กโิลกรัม = 1,000  กรัม 
1  ถัง = 15 กิโลกรัม 
1  กระสอบ =    100 กิโลกรัม 
1  เกวยีน = 100 ถัง 
1  ตัน = 1,000 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหลง่น้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ าทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในป ี

ที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมาณน้ าฝน  570.66 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งป ี

เพียงพอ  
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 1.แม่น้ า   
 2.ห้วย/ล าธาร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ า/บึง   
 5. น้ าตก   
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 

  

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่างเก็บน้ า   
 3. ฝาย   
 4. สระ   
 5. คลองชลประทาน 1  
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
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ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังปี 
หากไม่เพียงพอ

หมู่บ้านนี้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค ไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ (แห่ง) 

 
 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

- - - - 

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 
4.2 บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 
 

- - - - 

 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

1 1 -  

 
4.4 ระบบประปา (การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 
 

- - - - 

 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

- - - - 

 
4.6 อ่ืนๆ ระบุ บ่อบาดาล 
(ส่วนบุคคล) 
 

15 15 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนที่ 5 : ความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ 
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ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลโครงการที่หมูบ่้าน/ชุมชนเสนอและต้องการได้รับการ
สนับสนุน 

1. ด้านการเกษตร 
 1.1 เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.2 การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
            เกษตรธรรมชาต ิ
            เกษตรผสมผสาน 
            เกษตรทฤษฎีใหม ่
            เกษตรอินทรีย ์
            วนเกษตร 
            อื่นๆ 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.4 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.5 แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.6 จัดตลาดชุมชน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.7 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.8 จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.9 จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี์/ส่งเสรมิการเกษตร 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 

 1.10 สร้างลาดตากข้าวกลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.11 สร้างยุ้งฉางประจ าหมูบ่้าน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.12 จัดสรรที่ดินท ากิน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.13 ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.14 ศูนย์เรียนรู ้
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.15 ก าจัดศัตรูพืช 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.16 สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดอุปกรณ์ พันธุ์สัตว์ เมล็ด
พันธุ์) 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.17 กองทุนเพื่อการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.18 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.19 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
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 2.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 2.2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 2.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 2.4 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 2.5 ขุดบ่อน้ าตื่น 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 

 2.6 สร้างถังเก็บน้ าฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 2.7 สร้างถังเก็บน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 2.8 โอ่งขนาดใหญ ่
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 2.9 ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ า 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 2.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 

 
3. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 3.1 ขุดลอกแหล่งน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.2 สร้างฝายกักเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.4 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก ่
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.5 ขุดสระเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 3.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.7 สร้างระบบท่อส่งน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.8 สร้างสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.9 ฝนหลวง 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ 1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.จากไร่นางนกแกว้-ไร่นายบุญรอด 
            2. ก่อสร้างเหมือง คสล. จาก รพ.สต. – ถนนลาดยาง ช่วงที่ 2 
จาก รพ.สต. ถึง ไร่นางอุไรวรรณ 
              3. ก่อสร้างเหมือง คสล. จากนานายบญมาก – ไร่นายเยื้อน 
              4. กอ่สร้างเหมือง คสล. จากไร่นายบรรพต – ไร่นายเยื้อน 
              5. กอ่สร้างเหมือง คสล. จากบ้านนายวิเชียร – นานายสายัณต์ 
              6. กอ่สร้างเหมือง คสล. จากไร่นายวิเชียร – นานางอุดมรัตน์ 
              7. ก่อสร้างเหมือง คสล. จากถนนหนา้วัดชายนา – ไร่นาย
วิเชียร 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหัวเข้ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  
จ านวนประชากรทั้งหมด 472 คน ชาย 246 คน หญิง 226 คน  
ครัวเรือทั้งหมด 122 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 1,772 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ และกรอกข้อมูลใน
ตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา ในเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

65  ครัวเรือน 
880  ไร่ 

800  กก./ไร่ 4,990  บาท/ไร่ 5,600 บาท/ไร ่

นอกเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

................ครัวเรือน 
..........................ไร่ 

..................กก./ไร่ ..........................บาท/ไร่ ...............................บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวนมะนาว 
 

9  ครัวเรือน 
45  ไร ่

2,000  กก./ไร่ 21,500  บาท/ไร่ 40,000 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยหอมทอง 11  ครัวเรือน 
50  ไร ่

2,100  กก./ไร่ 20,500  บาท/ไร่ 39,500 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยน้ าว้า 12  ครัวเรือน 
60  ไร ่

2,500  กก./ไร่ 17,000  บาท/ไร่ 23,500 บาท/ไร ่

 สวนพืชผัก 18  ครัวเรือน 
50  ไร ่

2,100  กก./ไร่ 9,850  บาท/ไร่ 20,000 บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่ ไร่ข้าวโพด 
 

7  ครัวเรือน 
10  ไร ่

1,800  กก./ไร่ 8,800  บาท/ไร่ 17,500 บาท/ไร ่

 
ค าอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่ 2 

การเทียบหนว่ยในการกรอกข้อมูล 
1  กโิลกรัม = 1,000  กรัม 
1  ถัง = 15 กิโลกรัม 
1  กระสอบ =    100 กิโลกรัม 
1  เกวยีน = 100 ถัง 
1  ตัน = 1,000 กิโลกรัม 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ าทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในป ี

ที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมาณน้ าฝน  570.66 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งป ี

เพียงพอ  
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 1.แม่น้ า   
 2.ห้วย/ล าธาร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ า/บึง   
 5. น้ าตก   
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 

  

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่างเก็บน้ า   
 3. ฝาย   
 4. สระ   
 5. คลองชลประทาน 1  
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังปี 
หากไม่เพียงพอ

หมู่บ้านนี้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค ไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ (แห่ง) 

 
 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

- - - - 

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 
4.2 บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 
 

- - - - 

 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

1 1 -  

 
4.4 ระบบประปา (การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 
 

- - - - 

 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

- - - - 

 
4.6 อ่ืนๆ ระบุ บ่อบาดาล 
(ส่วนบุคคล) 
 

10 10 -  
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ส่วนที่ 5 : ความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลโครงการที่หมูบ่้าน/ชุมชนเสนอและต้องการได้รับการ
สนับสนุน 

1. ด้านการเกษตร 
 1.1 เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.2 การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
            เกษตรธรรมชาต ิ
            เกษตรผสมผสาน 
            เกษตรทฤษฎีใหม ่
            เกษตรอินทรีย ์
            วนเกษตร 
            อื่นๆ 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.4 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.5 แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.6 จัดตลาดชุมชน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.7 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 1.8 จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.9 จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี์/ส่งเสรมิการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 

 1.10 สร้างลาดตากข้าวกลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.11 สร้างยุ้งฉางประจ าหมูบ่้าน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.12 จัดสรรที่ดินท ากิน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.13 ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.14 ศูนย์เรียนรู ้
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.15 ก าจัดศัตรูพืช 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.16 สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดอุปกรณ์ พันธุ์สัตว์ เมล็ด
พันธุ์) 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.17 กองทุนเพื่อการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.18 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.19 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
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2. ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 2.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 2.2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
โครงการ........ปรบัปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ที3่...........          
..................................................................................... 
 2.4 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 2.5 ขุดบ่อน้ าตื่น 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 

 2.6 สร้างถังเก็บน้ าฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.7 สร้างถังเก็บน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.8 โอ่งขนาดใหญ ่
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.9 ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 
3. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 3.1 ขุดลอกแหล่งน้ า 
โครงการ.............ขดุลอกคลองระบายน้ าสาย D3.............. 
          ..................................................................................... 
 3.2 สร้างฝายกักเก็บน้ า 
โครงการ.............ก่อสร้างฝายกั้นน้ า D3................... 
          ..................................................................................... 
 3.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.4 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก ่
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.5 ขุดสระเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 3.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.7 สร้างระบบท่อส่งน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.8 สร้างสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.9 ฝนหลวง 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ 1. ก่อสร้างเหมือง คสล. ม.3 จากบ้านนายปลื้ม-นานางพเยาว ์
            2. ก่อสร้างเหมือง คสล. ม.3 ข้ามคลองสาย D3 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  
จ านวนประชากรทั้งหมด 501 คน ชาย 233 คน หญิง 268 คน  
ครัวเรือทั้งหมด 141 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 1,594 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ และกรอกข้อมูลใน
ตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา ในเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

60  ครัวเรือน 
530  ไร่ 

800  กก./ไร่ 4,980  บาท/ไร่ 5,600 บาท/ไร ่

นอกเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

................ครัวเรือน 
..........................ไร่ 

..................กก./ไร่ ..........................บาท/ไร่ ...............................บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวนมะนาว 
 

10  ครัวเรือน 
30  ไร ่

2,100  กก./ไร่ 22,000  บาท/ไร่ 41,500 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยหอมทอง 20  ครัวเรือน 
60  ไร ่

2,500  กก./ไร่ 20,000  บาท/ไร่ 48,000 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยน้ าว้า 15  ครัวเรือน 
50  ไร ่

2,400  กก./ไร่ 17,500  บาท/ไร่ 23,500 บาท/ไร ่

 สวนมะม่วง 18  ครัวเรือน 
30  ไร ่

2,100  กก./ไร่ 9,800  บาท/ไร่ 18,000 บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่ ไร่ข้าวโพด 
 

7  ครัวเรือน 
10  ไร ่

1,800  กก./ไร่ 8,750  บาท/ไร่ 17,500 บาท/ไร ่

 
ค าอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่ 2 

การเทียบหนว่ยในการกรอกข้อมูล 
1  กโิลกรัม = 1,000  กรัม 
1  ถัง = 15 กิโลกรัม 
1  กระสอบ =    100 กิโลกรัม 
1  เกวยีน = 100 ถัง 
1  ตัน = 1,000 กิโลกรัม 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหลง่น้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ าทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในป ี

ที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมาณน้ าฝน  570.66 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งป ี

เพียงพอ  
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 1.แม่น้ า   
 2.ห้วย/ล าธาร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ า/บึง   
 5. น้ าตก   
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 

  

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่างเก็บน้ า   
 3. ฝาย   
 4. สระ   
 5. คลองชลประทาน 1  
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังปี 
หากไม่เพียงพอ

หมู่บ้านนี้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค ไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ (แห่ง) 

 
 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

- - - - 

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 
4.2 บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 
 

- - - - 

 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

1 1 -  

 
4.4 ระบบประปา (การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 
 

- - - - 

 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

- - - - 

 
4.6 อ่ืนๆ ระบุ บ่อบาดาล 
(ส่วนบุคคล) 
 

20 20 -  
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สวนที่ 5 : ความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลโครงการที่หมูบ่้าน/ชุมชนเสนอและต้องการได้รับการ
สนับสนุน 

1. ด้านการเกษตร 
 1.1 เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.2 การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
            เกษตรธรรมชาต ิ
            เกษตรผสมผสาน 
            เกษตรทฤษฎีใหม ่
            เกษตรอินทรีย ์
            วนเกษตร 
            อื่นๆ 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.4 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.5 แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.6 จัดตลาดชุมชน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.7 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.8 จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.9 จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี์/ส่งเสรมิการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 

 1.10 สร้างลาดตากข้าวกลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ.........................................................................          
..................................................................................... 
 1.11 สร้างยุ้งฉางประจ าหมูบ่้าน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.12 จัดสรรที่ดินท ากิน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.13 ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.14 ศูนย์เรียนรู ้
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.15 ก าจัดศัตรูพืช 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.16 สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดอุุปกรณ์ พันธุ์สัตว์ เมล็ด
พันธุ์) 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.17 กองทุนเพื่อการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.18 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.19 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
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2. ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 2.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 2.2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
โครงการ  ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ ประจ าป ี
2560 จ านวน 2,700,000 บาท 
 2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ประจ าปี 2560, 2561 จ านวน 700,000 บาท 
 2.4 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 2.5 ขุดบ่อน้ าตื่น 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 

 2.6 สร้างถังเก็บน้ าฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.7 สร้างถังเก็บน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.8 โอ่งขนาดใหญ ่
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.9 ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 
3. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 3.1 ขุดลอกแหล่งน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.2 สร้างฝายกักเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.4 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก ่
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.5 ขุดสระเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 3.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.7 สร้างระบบท่อส่งน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.8 สร้างสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.9 ฝนหลวง 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ 1. ซ่อมสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากไร่นายบุญ
ประเสริฐ – ไร่นายสมควร ประจ าปี 2560, 2561 จ านวน 1,500,000 
บาท 
2. ก่อสร้างเหมือง คสล. รูปตวัย ู ม.4 จากบ้านนางผัน – นานางจรยิา 
ประจ าป ี2560, 2561 จ านวน 150,000 บาท 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านในดง หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  
จ านวนประชากรทั้งหมด 386 คน ชาย 181 คน หญิง 250 คน  
ครัวเรือทั้งหมด 116 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 1,294 ไร่ 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ และกรอกข้อมูลใน
ตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา ในเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

48  ครัวเรือน 
670  ไร่ 

800  กก./ไร่ 4,990  บาท/ไร่ 5,600 บาท/ไร ่

นอกเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

................ครัวเรือน 
..........................ไร่ 

..................กก./ไร่ ..........................บาท/ไร่ ...............................บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวนมะนาว 
 

13  ครัวเรือน 
60  ไร ่

2,100  กก./ไร่ 21,500  บาท/ไร่ 40,000 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยหอมทอง 15  ครัวเรือน 
70  ไร ่

2,500  กก./ไร่ 20,500  บาท/ไร่ 47,500 บาท/ไร ่

 สวนกล้วยน้ าว้า 14  ครัวเรือน 
105  ไร่ 

2,400  กก./ไร่ 17,000  บาท/ไร่ 25,000 บาท/ไร ่

 สวนมะม่วง 10  ครัวเรือน 
42  ไร ่

20,000  กก./ไร่ 9,500  บาท/ไร่ 18,600 บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่ ไร่ข้าวโพด 
 

5  ครัวเรือน 
10  ไร ่

2,000  กก./ไร่ 9,100  บาท/ไร่ 18,000 บาท/ไร ่

2.4)อื่นๆ  เล้ียงสัตว์ (วัว) 7  ครัวเรือน 
50  ไร ่

550  กก./ไร่ 48,500  บาท/ไร่ 104 บาท/กก. 

 
ค าอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่ 2 

การเทียบหนว่ยในการกรอกข้อมูล 
1  กโิลกรัม = 1,000  กรัม 
1  ถัง = 15 กิโลกรัม 
1  กระสอบ =    100 กิโลกรัม 
1  เกวยีน = 100 ถัง 
1  ตัน = 1,000 กิโลกรัม 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ าทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในป ี

ที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมาณน้ าฝน  570.66 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งป ี

เพียงพอ  
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 1.แม่น้ า   
 2.ห้วย/ล าธาร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ า/บึง   
 5. น้ าตก   
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 

  

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่างเก็บน้ า   
 3. ฝาย   
 4. สระ   
 5. คลองชลประทาน 1  
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังปี 
หากไม่เพียงพอ

หมู่บ้านนี้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค ไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ (แห่ง) 

 
 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

- - - - 

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 
4.2 บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 
 

- - - - 

 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

1 1 -  

 
4.4 ระบบประปา (การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 
 

- - - - 

 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

- - - - 

 
4.6 อ่ืนๆ ระบุ บ่อบาดาล 
(ส่วนบุคคล) 
 

- - - - 
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ส่วนที่ 5 : ความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลโครงการที่หมูบ่้าน/ชุมชนเสนอและต้องการได้รับการ
สนับสนุน 

1. ด้านการเกษตร 
 1.1 เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.2 การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
            เกษตรธรรมชาต ิ
            เกษตรผสมผสาน 
            เกษตรทฤษฎีใหม ่
            เกษตรอินทรีย ์
            วนเกษตร 
            อื่นๆ 
โครงการ เกษตรปลอดภัยสุขภาพดีมีรายได้ ประจ าปี 2560, 
2561 จ านวน 30,000 บาท 
 1.4 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 1.5 แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.6 จัดตลาดชุมชน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.7 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.8 จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ......................................................................          
..................................................................................... 
 1.9 จัดตั้งกลุ่มผลติปุ๋ยอินทรยี์/ส่งเสรมิการเกษตร 
โครงการ  ส่งเสรมิเกษตรอินทรีย ์ ประจ าป ี 2560, 2561 
จ านวน 60,000 บาท  

 1.10 สร้างลาดตากข้าวกลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.11 สร้างยุ้งฉางประจ าหมูบ่้าน 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.12 จัดสรรที่ดินท ากิน 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.13 ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.14 ศูนย์เรียนรู ้
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.15 ก าจัดศัตรูพืช 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.16 สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดอุปกรณ์ พันธุ์สัตว์ เมล็ด
พันธุ์) 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.17 กองทุนเพื่อการเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.18 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.19 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
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2. ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 2.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ประจ าปี 2560, 
2561 จ านวน 700,000 บาท 
 2.4 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.5 ขุดบ่อน้ าตื่น 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 2.6 สร้างถังเก็บน้ าฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.7 สร้างถังเก็บน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.8 โอ่งขนาดใหญ ่
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.9 ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 
3. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 3.1 ขุดลอกแหล่งน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.2 สร้างฝายกักเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.4 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก ่
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.5 ขุดสระเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 3.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.7 สร้างระบบท่อส่งน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.8 สร้างสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.9 ฝนหลวง 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ 1. ปรับปรุงเหมือง คสล. จากบ้านนายพร – ไร่นายเสง่ียม 
ประจ าป ี2560, 2561 จ านวน 750,000 บาท 
2. ก่อสรา้งเหมืองระบายน้ า จากนานายหม้อ – คลอง D3 ประจ าป ี2561 
จ านวน 150,000 บาท 
3. ก่อสร้างเหมือง คสล. จากไร่นายประกอบ – ไร่นางสนาน ประจ าป ี
2561 จ านวน 3,000,000 บาท 
4. ขุดฝังท่อส่งน้ า จากนานายบุญช ู – เขตหมู่ที่ 2 ต าบลหนองจอก 
ประจ าป ี2561 จ านวน 100,000 บาท 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองค่าง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านในดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  
จ านวนประชากรทั้งหมด 643 คน ชาย 297 คน หญิง 346 คน  
ครัวเรือนทั้งหมด 157 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 1,032 ไร่ 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หากมีการท าการเกษตรประเภทน้ันๆ และกรอกข้อมูลใน
ตาราง 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา ในเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

32  ครัวเรือน 
295  ไร่ 

790  กก./ไร่ 4,990  บาท/ไร่ 5,600 บาท/ไร ่

นอกเขตชลประทาน 
      นาป ี
      นาปรัง 

................ครัวเรือน 
..........................ไร่ 

..................กก./ไร่ ..........................บาท/ไร่ ...............................บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวนมะนาว 
 

11  ครัวเรือน 
50  ไร ่

2,000  กก./ไร่ 21,800  บาท/ไร่ 41,000 บาท/ไร ่

สวนกล้วยหอมทอง 15  ครัวเรือน 
60  ไร ่

2,500  กก./ไร่ 20,000  บาท/ไร่ 47,500 บาท/ไร ่

สวนกล้วยน้ าว้า 20  ครัวเรือน 
120  ไร่ 

2,500  กก./ไร่ 18,000  บาท/ไร่ 25,000 บาท/ไร ่

สวนพืชผัก 15  ครัวเรือน 
55  ไร ่

2,200  กก./ไร่ 9,500  บาท/ไร่ 18,000 บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่ ไร่ข้าวโพด 
 

7  ครัวเรือน 
12  ไร ่

1,900  กก./ไร่ 8,560  บาท/ไร่ 17,500 บาท/ไร ่

อื่น ๆ ถัว่เขียว 3  ครัวเรือน 
20  ไร ่

500  กก./ไร่ 3,950  บาท/ไร่ 8,000 บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อื่นๆ เล้ียงสัตว์ (วัว) 15  ครัวเรือน 
150  ไร่ 

550  กก./ไร่ 48,500  บาท/ไร่ 104 บาท/กก. 

 
ค าอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่ 2 

การเทียบหนว่ยในการกรอกข้อมูล 
1  กโิลกรัม = 1,000  กรัม 
1  ถัง = 15 กิโลกรัม 
1  กระสอบ =    100 กิโลกรัม 
1  เกวยีน = 100 ถัง 
1  ตัน = 1,000 กิโลกรัม 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหลง่น้ าทางการเกษตร 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ าทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในป ี

ที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมาณน้ าฝน  570.66 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งป ี

เพียงพอ  
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 1.แม่น้ า   
 2.ห้วย/ล าธาร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ า/บึง   
 5. น้ าตก   
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 

  

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่างเก็บน้ า   
 3. ฝาย   
 4. สระ   
 5. คลองชลประทาน 1  
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1).............................................. 
6.2).............................................. 
6.3).............................................. 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  และกรอกข้อมูลในตาราง 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังปี 
หากไม่เพียงพอ

หมู่บ้านนี้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค ไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ (แห่ง) 

 
 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 
 
 

- - - - 

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 
4.2 บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 
 

- - - - 

 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

1 1 -  

 
4.4 ระบบประปา (การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 
 

- - - - 

 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

- - - - 

 
4.6 อ่ืนๆ ระบุ บ่อบาดาล 
(ส่วนบุคคล) 
 

20 20 -  
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ส่วนที่ 5 : ความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อมูลโครงการที่หมูบ่้าน/ชุมชนเสนอและต้องการได้รับการ
สนับสนุน 

1. ด้านการเกษตร 
 1.1 เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.2 การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน) 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
            เกษตรธรรมชาต ิ
            เกษตรผสมผสาน 
            เกษตรทฤษฎีใหม ่
            เกษตรอินทรีย ์
            วนเกษตร 
            อื่นๆ 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 1.4 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
โครงการ  เพาะเห็ด ประจ าป ี 2560, 2561 จ านวน 
40,000 บาท 
 1.5 แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
โครงการ.......................................................................         
..................................................................................... 
 1.6 จัดตลาดชุมชน 
โครงการ....................................................................... 
..................................................................................... 
 1.7 จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
โครงการ.............................................................. 
..................................................................................... 
 1.8 จัดตั้งโรงสีชุมชน 
โครงการ....................................................................................          
..................................................................................... 
 1.9 จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี์/ส่งเสรมิการเกษตร 
โครงการ....................................................................................          
..................................................................................... 
 

 1.10 สร้างลาดตากข้าวกลางประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ....................................................................................          
..................................................................................... 
 1.11 สร้างยุ้งฉางประจ าหมูบ่้าน 
โครงการ....................................................................................          
..................................................................................... 
 1.12 จัดสรรที่ดินท ากิน 
โครงการ....................................................................................          
..................................................................................... 
 1.13 ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
โครงการ....................................................................................          
..................................................................................... 
 1.14 ศูนย์เรียนรู ้
โครงการ....................................................................................          
..................................................................................... 
 1.15 ก าจัดศัตรูพืช 
โครงการ จัดท ายาปราบศตัรูพชืโดยใช้สมุนไพร ประจ าป ี
2560, 2561 จ านวน 40,000 บาท 
 1.16 สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร (วัสดอุุปกรณ์ พันธุ์สัตว์ เมล็ด
พันธุ์) 
โครงการ....................................................................................          
..................................................................................... 
 1.17 กองทุนเพื่อการเกษตร 
โครงการ....................................................................................          
..................................................................................... 
 1.18 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการ........................................................................          
..................................................................................... 
 1.19 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
โครงการ.......................................................................          
..................................................................................... 
 

 
 

2. ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 2.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
โครงการ  ขุดเจาะบ่อบาดาล ประจ าป ี 2561 จ านวน 
600,000 บาท 
 2.2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  

 2.6 สร้างถังเก็บน้ าฝนในท่ีสาธารณะ 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.7 สร้างถังเก็บน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน 
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โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ประจ าปี 2560, 
2561 จ านวน 700,000 บาท 
 2.4 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ประจ าปี 2560, 2561 
จ านวน 500,000 บาท 
 2.5 ขุดบ่อน้ าตื่น 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.8 โอ่งขนาดใหญ ่
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.9 ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 2.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 
3. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 3.1 ขุดลอกแหล่งน้ า 
โครงการ ขุดลอกเหมือง – คลองระบายน้ า ประจ าปี 2560, 
2561 จ านวน 100,000 บาท 
 3.2 สร้างฝายกักเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.3 การท าการเกษตรทางเลอืก 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.4 ขุดคลองซอย คลองไส้ไก ่
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.5 ขุดสระเก็บน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 

 3.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.7 สร้างระบบท่อส่งน้ า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.8 สร้างสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.9 ฝนหลวง 
โครงการ.................................................................................... 
          ..................................................................................... 
 3.10 อื่น (โปรดระบ ุ
โครงการ 1. ปรับปรุงเหมืองคอนกรีต จากร้านตัดผมนางอรัญญา – เขต
ต าบลหนองจอก ประจ าป ี2560,2561 จ านวน 520,000 บาท 
2. ก่อสร้างเหมือง คสล. จากบา้นนายยอง – เขตติดต่อเทศบาลต าบลหนอง
จอก ประจ าปี 2560, 2561 จ านวน 750,000 บาท 
3. ก่อสร้างเหมือง คสล. จากนานายช้อง – ถนน คสล. ประจ าป ี
2560,2561 จ านวน 105,000 บาท 

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 
1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2560 

 
ตารางแสดงรายรับ – รายจ่ายในปีงบประมาณ 2557 - 2559 

 
ปี พ.ศ. 

รายการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

 
รายรับ 
 

 
17,009,177.95 

 

 
17,969,818.69 

 
18,661,109.22 

 
รายจ่าย 
 

 
15,881,572.78 

 
14,699,440.70 

 
17,534,237.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๐.๐๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รายรับ รายจ่าย 

กราฟแสดง รายรับ - รายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   1. ด้านความม่ันคง 

(1)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกันประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรของรัฐ 
(4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
(5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
- พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด

งาน 
- ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา 
- เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีราได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
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- กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

- การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
- ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
- ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง 
- วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
- เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก

การค้าการลงทุน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
- เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูก

ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
- เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
- ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคั่ง และ
ยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
- สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
- เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง 
- พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
- ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทาง

สันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตต
ลักษณและชาติพันธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

 แนวทางการพัฒนา 
- ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
- ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
- ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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- ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางการพัฒนา 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน 

ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 
- การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความ

สะดวกทางการค้า 
- การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทย

เป็นศูนย์กลางพลังงาน 
- การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม

เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

- พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
และการจัดการธุรกิจ 

- พัฒนาสภาวะแวดล้อมทาง วทน. ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

- ภาคเหนือ : เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
- ภาคกลาง : เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า ศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร

ปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 
- ภาคใต้ : เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐานสากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
- การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
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1.3  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 

- ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียนและ
การขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล 
- พัฒนานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทาง
การตลาด จากการท่องเที่ยว การค้าขาย กับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน 
- พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยงระดับพรีเมี่ยม และนักท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่มทั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ 
- ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และนานาชาติ 
- ปรับระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยกลไกของเทคโนโลยีและ
ระบบการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
- พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสร้างความม่ันคงทางการเกษตรและศักยภาพการพึ่งพาตนเองและ
ความม่ันคงทางอาหารที่ยั่งยืน 
- เพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วย 

- เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดเกษตรที่แข่งขันได้ในตลาดคุณภาพ และส่งออก 
- พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักเป็นชุมชนเป็นหลักเป็นส าคัญ 
ตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติเพื่อรองรับ
การเกษตรและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
- บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาวะของชุมชนผ่าน
เครือข่ายในระดับหมู่บ้าน 
- พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการ
สังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พึ่งตนเองได้ 
 

- เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าว
สู่สากล 
- พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพื้นที่ 
- เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็ง เติมความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และ
การบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิตติกส์ตามนโยบายของ
รัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) การพัฒนาเมืองการค้า 
การบรกิาร และ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ที่มีคุณภาพ 

2) การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และให้เติบโตจากฐาน

การเกษตรแบบครบวงจร 

3) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

4) การเสริมสร้างความมั่นคง 
สันติสุข และสังคมสขุภาพ ที่
ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  

และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ” 

เป้าหมาย 

1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน 
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่ งยืนและเป็นธรรม 
ขับ เคลื่ อนสู่ เ ศรษฐกิ จและสั งคมที่ เป็นมิตร ต่อสิ่ งแวดล้อม มี ขีด
ความสามารถสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน บริการทางสังคมมี
คุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรีโปร่งใส เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
 - งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ า 
พัฒนาระบบจราจร 
 - งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 
 - งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้ประชาชน 
  - งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
  - งานด้านการศึกษา 
  - งานด้านการสาธารณสุข 
  - งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย 
  - งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานด้านแกไ้ขป้องกันปัญหายาเสพติด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
  - งานด้านพาณิชยกรรม 
  - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
  - งานด้านการท่องเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
  - งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  - งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
  - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
  - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
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  - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  - งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
  - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
  - งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

ต าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่ดี ก้าวน าเศรษฐกิจ 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

พัฒนาระบบจราจร 
- งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 
- งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
- งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
- งานด้านการศึกษา 
- งานด้านการสาธารณสุข 
- งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
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- สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
- งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
- งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
- งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

 
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 ๔.๑.๑ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1) พันธกิจ ปรับปรุงและพัฒนาให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน การคมนาคม
ขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน เพียงพอและตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 
 

๑. จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น 

๒. จ านวนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ด ี

๓. ระบบไฟฟ้าส่องสว่ างมีครบทุก พ้ืนที่  และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

๔. ระบบประปาสามารถผลิตน้ าประปาที่ ได้
มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
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  ๓) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน 

จ านวนถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าที่ได้รับ
การก่อสร้าง/ซ่อมแซมได้มาตรฐาน 

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า – 
ประปา 

พ้ืนที่ขยายเขตไฟฟ้า และประปาเพ่ิมมากขึ้น 

  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   กองช่าง 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
๔.๑.๒ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๑) พันธกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม 
  ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข
การศึกษา การกีฬาและนันทนาการอย่างท่ัวถึง 

๑. ประชาชน ได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานในการ
เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
มากขึ้น 

๒. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน เช่น 
ไข้เลือดออก, โรคพิษสุนัขบ้าลดจ านวนลง 

๓. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติด
เชื้ อเอดส์  และกลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมาย และหน่วยงานราชการที่ด าเนินงาน
ด้านสังคม ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างครบถ้วน 

๔. ร ะบบ กา รศึ กษ า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒน า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างโอกาสการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

๕. เด็กและเยาวชนได้ รับการส่ ง เสริมพัฒนา
ศักยภาพในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 

๖. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
เกิดความรักและความสามัคคี ของคนในต าบล
มากขึ้นจากการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย 
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  ๓) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

พัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 

จ านวนประชาชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

พัฒนาด้านการศึกษา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านการศึกษา / ร้อยละ 80 

พัฒนาด้านการสาธารณสุข ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข /ร้อยละ 80 

พัฒนาด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา 
  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 ๔.๑.๓ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 ๑) พันธกิจ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ประชาชนอยู่ ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
ห่างไกลจากยาเสพติด มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑. จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ประชาชนที่ผ่านการอบรมทบทวนความรู้  

๒. เหตุสาธารณภัยได้รับการบรรเทาและลดความ
รุนแรงลง 

๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

เพ่ิมมากข้ึน 
๕. คนชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบและสามัคคี 
๖. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ 
๗. ระบบการสื่ อสารมี ความสะดวกรวด เร็ ว 

ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น 
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  ๓) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน/ร้อยละ ๘๐ 

พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม 

พัฒนาด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด  จ านวนผู้ติดสารเสพติดและก่อคดีต่างๆ ลดลง 
สร้างความเข้มแข็งกับชุมชน ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับฟังข่าวสาร/ร้อยละ ๘๐ 
  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 ๔.๑.๔ยุทธศาสตร์  (Strategy)ยุทธศาสตร์ ที่  ๔  การ พัฒนาด้ านการบริ หารจั ดการและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
 ๑) พันธกิจ ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจาก
มลพิษ 

๑. ประชาชนเกิดจิตส านึกร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน 

๒. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟ ู

๓. ระบบการบริ ห ารจั ดการขยะ ในชุ มชนมี
ประสิทธิภาพที่ดีมากข้ึน 

 
   
  ๓) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาด้านการป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์เพ่ิมมากขึ้น 
- จ านวนโครงการที่รณรงค์ปลุกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการจัดการขยะในชุมชน การบริหารจัดการขยะในชุมชนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
   
  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 ๔.๑.๕ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  1) พันธกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  ๒) เป้าประสงค์  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป 

๑. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป 

 
   
  ๓) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

จ านวนประชาชนที่ร่วมโครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 ๔.๑.๖ยุทธศาสตร์ (Strategy)ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมี
ส่วนรวมของประชาชน 
 ๑) พันธกิจ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๒) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีศักยภาพ การท างานตามหลักธรรมาภิ
บาลในการให้บริการประชาชน ประชาชนมีความรัก
สามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานอบต. และการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานของ อบต. 

๓. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี
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  ๓) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ร้อยละ ๘๐ 
พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ป้องกันการทุจริต 

จ านวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
อบต. และการป้องกันการทุจริต 

พัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาด้านบุคลากรใน
องค์กร 

จ านวนบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

พัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ร้อยละ ๘๐ 

พัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการท้องถิ่น 

จ านวนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

พัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนางานได้ ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น/ร้อยละ ๑๐ 
พัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ จ านวนโครงการที่ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ 
  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 
2.3.1 มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ 
2.3.2 มีระบบชลประทานสภาพพ้ืนที่ และสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
3.3.3 มีสภาพชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนา 

 
ฉะนั้ นด้ วยสภาพพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านในดง ที่ มี ความอุดมสมบู รณ์  ทั้ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือต่อการผลิตต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

 
“เพ่ิมขีดความสามารถทางการเกษตร น าไปสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 

เพ่ือเป็นสินค้าเศรษฐกิจ น าส่งสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ” 
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3. การวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลที่มีผลต่อการพัฒนา  
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
๑.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ปัญหาต้นทุนการผลิต     
ด้านการเกษตรมีราคาสูง 
 
 
 
 
 
๑.๒ปัญหาด้านรายได ้
 
๑.๓ประชาชนมีอาชีพไม่ม่ันคง   
และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ 
ด ารงชีพ 
๑.๔เงินทุน 
 
 
 
๒.  ปัญหาด้านสังคม 
๒.๑ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
 
 
๒.๒สวนสาธารณะ 
 
 
๓.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๑  ปัญหาถนนในหมู่บ้านช ารุด
เสียหาย 
 
 
 
 
 
๓.๒ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
 
 

 
๑.๑ในพ้ืนที่หลายหมู่บ้านของ
ต าบลบ้านในดง    มีอาชีพด้าน 
การเกษตร ท าให้รายได้ขึ้นอยู่ 
กับอาชีพการเกษตร    ถ้าราคา 
ผลผลิตตกต่ า  และต้นทุนการ 
ผลิตสูง  ก็จะท าให้เกษตรกรมี 
รายได้ลดน้อยลงไปด้วย 
๑.๒ประชาชนมีรายได้น้อย และ 
ไม่มีอาชีพเสริม 
๑.๓ประชาชนมีอาชีพหลัก  คือ 
ท านา - ท าไร่  ขาดอาชีพเสริม 
 
๑.๔ประชาชนขาดการรวมตัว  
และขาดเงินทุนหมุนเวียนใน 
การประกอบอาชีพ 
 
 
๒.๑การแพร่ระบาดของยาเสพ- 
ติดในกลุ่มเยาวชน และประชาชน 
ทั่วไป 
๒.๒ในต าบลยังขาดสถานที่พัก -
ผ่อนหย่อนใจ 
 
 
๓.๑  ถนนในพ้ืนที่ต าบลบ้าน 
ในดงบางแห่ง มีสภาพช ารุด  และ
บางแห่งเป็นถนนดินลูกรัง  เมื่อ
เกิดฝนตกหรือน้ าท่วมจะท าให้
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ท าให้การ
สัญจรไป – มาไม่สะดวก 
 
๓.๒บางพ้ืนที่ในต าบลขาดไฟฟ้า 
สาธารณะท าให้ไม่สะดวกในการ
สัญจรเวลากลางคืน 

 
๑.๑ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพ่ิม 
รายได้ให้เกษตรกร 
 
 
 
 
 
๑.๒ต้องการให้จัดหาอาชีพ 
เสริม  เพื่อเพ่ิมรายได ้
๑.๓ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กร 
ธุรกิจใจชุมชน 
 
๑.๔จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
๒.๑จัดโครงการแก้ไขและป้อง- 
กันปัญหายาเสพติด 
 
๒.๒สร้างสวนสุขภาพ  หรือสนาม
กีฬาประจ าต าบลที่ได้มาตรฐาน 
 
 
๓.๑  งบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนน 
คสล. 
 
 
 
 
 
๓.๒ขยายเขตไฟฟ้า  และติดตั้ง 
ไฟฟ้าสาธารณะ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
๓.๓น้ าท่วมขัง 
 
 
๓.๔ปัญหาการคมนาคมสื่อสาร 
ยังไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
4.  ปัญหาสาธารณสุข 
4.๑ปัญหาขาดความรู้  ความเข้า-
ใจในเรื่องสุขภาพ 
 
 
 
4.๒ปัญหาการขาดแคลนยา  และ
เวชภัณฑ์ในการให้บริการรักษา 
 
 
5.  ปัญหาด้านการเมือง การ
บริหาร 
5.๑ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือใน 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 
5.๒ประชาชนขาดความเข้าใจใน
การบริหารงานของอบต. 
 
 
6.  ปัญหาด้านการศึกษา  
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
6.๑การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
6.๒ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

๓.๓ เมื่ อมีฝนตกหนักไม่มี ทาง
ระบายน้ า  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
ในบางพ้ืนที ่
๓.๔ในบาง พ้ืนที่ ไม่ มี โทรศัพท์
สาธารณะใช้ 
 
 
4.๑  ประชาชนขาดความรู้ในการ
ควบคุม  ป้องกันแก้ไขโรคติดต่อ
ต่าง  ๆ เช่น  โรคไข้ เลือดออก  
โรคเบาหวาน  โรคเอดส์   
 
4.๒  ขาดแคลนยาที่บริการฟรี  ใน
การรักษาโรค 
 
 
 
 
 
5.๑ขาดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ 
5.๒ประชาชนไม่มีความรู้ - ความ
เข้าใจในระบบการบริหารงานของ 
อบต. 
 
 
 
6.๑เยาวชนในต าบลยังขาดโอกาส
ทางด้านการศึกษาท่ีด ี
 
 
 
 
6.๒ประชาชนไม่สนใจและขาดการ
รวมตัวด้านการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

๓.๓ก่อสร้างและปรับปรุงทาง 
ระบายน้ า 
 
๓.๔ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ 
 
 
 
4 .๑   อบรมให้ ความรู้ ใ นการ
ป้องกัน  และควบคุมโรค 
-  การจัดท าบัตรสุขภาพให้ทั่วถึง 
-  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข
โดยทั่วถึง 
4 .๒   จั ดตั้ ง กองทุนยา   และ
เวชภัณฑ์ 
-  มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การบริการให้เพียงพอและทันสมัย 
 
 
 
5.๑จัดหาเครื่องมือสื่อสารในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 
5.๒ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน 
 
 
 
 
6 . ๑ จั ด ใ ห้ มี ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น
การศึกษา  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
-  จัดหาทุนการศึกษาแก่เด็กนัก-
เรียนที่ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน -
ทรัพย์ 
 
6.๒ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพเสริม 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
7.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
7.๑ปัญหาการจัดการขยะที่ ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
7.๒ปัญหาขาดสถานที่ออกก าลัง
กายและพักผ่อนหย่อนใจ 
7.๓ปัญหาการขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
8.  ปัญหาด้านต่าง ๆ  
8.๑ไฟ 
 
 

 
7.๑  การจัดเก็บและก าจัดขยะมูล
ฝอย  ยังไม่ถูกลักษณะ  ประชาชน
ต้องก าจัดขยะกันเอง   เนื่องจาก 
อบต. ไม่มีงบประมาณเพียงพอใน
การบริหารในเรื่องของการจัดเก็บ 
7.๒  ในต าบลยังขาดสถานที่ออก
ก าลังกาย 
7.๓ประชาชนในท้องถิ่น  ขาด
ความรู้  และความเข้าใจในการดู-
แลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง -
แวดล้อม 
 
 
8.๑มี อุปกรณ์ดับเพลิง  ตามที่
สาธารณะภายในต าบลไม่เพียงพอ 

 
 
7.๑  จัดให้มีระบบการก าจัดขยะ
มู ล ฝ อย แ ละสิ่ ง ป ฏิ กู ล   ที่ ถู ก
สุขลักษณะ 
 
 
7.๒  สร้างสวนสาธารณะ  สถานที่
ออกก าลังกาย 
7.๓อบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
8.๑จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง 
 

 
3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ 
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของท้องถิ่น 
จุดแข็ง -     มีรายได้หลักจากการท าการเกษตร 

- พ้ืนที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการใช้ที่ดินได้สูง 
- มีภูมิปัญญาด้านการแปรรูปผลผลิต 
- ประชาชนส่วนใหญ่มีอัธยาศัย  เอ้ือเฟ้ือ  เมตตา  และเอ้ืออาทร 
- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
- โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม  มีความพร้อมและอยู่ใกล้อ าเภอ  มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกัน 
- มีระบบน้ าชลประทาน  ในพ้ืนที่ 
- การสาธารณสุขมูลฐานค่อนข้างดี 
- ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีศักยภาพในการบริหารและด าเนินงานร่วมกับ  อบต. 
- มีสถานศึกษาใกล้ชุมชน 
- ไม่มีปัญหาด้านศาสนา 
- มีวัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่นเป็นแบบเดียวกัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ในต าบลยังมีน้อย 

 
จุดอ่อน -   ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก  ขาดอาชีพเสริม 

- ขาดการรวมตัว 
- ขาดการจัดการด้านการผลิต  การตลาด 
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- ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
- ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  และขาดจิตส านึก  ด้านสาธารณะ 
- มีปัญหาเรื่องคนด้อยโอกาส  เช่น  ผู้สูงอายุ  เด็ก  คนพิการ  ฯลฯ 
- ชุมชนขาดกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความเข้มแข็ง 
- เส้นทางคมนาคมบางเส้นยังไม่ได้มาตรฐาน 
- ในบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาเรื่องแสงสว่างของไฟทางสาธารณะ 
- ขาดแหล่งน้ าสะอาดเพ่ือใช้อุปโภคและบริโภค 
- ประชาชนขาดความรู้ในการควบคุม  ป้องกันแก้ไข  เรื่องโรคภัยต่าง ๆ  
- ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในระบบการเมือง 
- งบประมาณของ  อบต.มีน้อย  ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในโครงการใหญ่ ๆ  
- ผู้น าบางคนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาในระดับต่ า 
- มีระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี 
- ยังมีปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมในบางพ้ืนที่ 
 

โอกาส -    อยู่ใกล้ชุมชน  เดินทางสะดวก 
- มีระบบน้ าใช้เพ่ืออุปโภค  บริโภคครอบคลุมทั้งต าบล 
- มีสถาบันที่ให้ความรู้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ 
- ไม่มีความขัดแย้งของคนในชุมชน 
- มีระบบการประสานงานที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้าง 

 
อุปสรรค    -   ขาดความร่วมมือ  ร่วมใจ  และความเสียสละ 

- องค์กรชุมชนยังไม่เข้มแข็ง และเข้าใจบทบาทของตนในเรื่องการมีส่วนร่วม  และการรวมกลุ่ม 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินการโครงการใหม่ ๆ  
- ขาดตลาดสินค้าพ้ืนเมืองของชุมชน 
- ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย  และไม่สนใจการเรียนต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
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3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

ด้านความ
ม่ันคง 

ด้านการสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ด้านการสร้างการเตบิโตบน
คณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเก็บสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

การ
เสริมสร้
างและ
พฒันา
ศักยภา
พทนุ
มนุษย ์

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ า
ในสังคม 

การสร้าง
เข้มแข็ง

ทาง
เศรษฐกิจ

และ
แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่
เปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม

เพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง
ความม่ันคง

แห่งชาติเพือ่การ
พฒันาประเทศสู่
ความม่ังคั่งและ

ยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การปอ้งกันการ
ทุจริต ประพฤต ิ
มิชอบและธรร
มาภิบาลใน

สังคม 

การ
พฒันา

โครงสร้า
งพืน้ฐาน

และ
ระบบโล
วิสติกส ์

การ
พฒันา

วิทยาศา
สตร์

เทคโนโล
ยีวิจัย
และ

นวัตกรร
ม 

การ
พฒันา
ภาค
เมือง
และ
พื้นที่
เศรษฐ

กิจ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด การสร้างค้นทุนทางทรพัยากรเพื่อการลงทนุ 

ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพืน้ที่เศรษฐกิจ 
AEC 

การกดัเซาะชายฝั่งทะเล 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การพัฒนาเมืองการถึงการบริการ 
และอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว ที่มี

คณุภาพ 

การเสริมสร้างความม่ันคงทาง
อาหาร และให้เติบโตจากฐาน

การเกษตรแบบครบวงจร 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยนื 

การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุขแล
สังคมคณุภาพที่ยั่งยนืด้วยหลัก
ปรัชญาชอบเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คณุภาพชีวิต 

การพัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรกัษาความ

สงบเรียบร้อย 

การพัฒนาด้านการ
บรกิารจัดการและการ

อนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
อาคารและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมาตรฐาน การ
คมนาคมขนส่งและระบบสาธารณปูการทีไ่ด้
มาตรฐานเพียงพอและตรงกบัความต้องการ

ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับการยกระดบั
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้รวมถึงการ

พฒันาและส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข การศึกษา การทกัษะ

และพัฒนาการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมี
ความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด มี
ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รบัอนุรกัษ์ ฟื้นฟู
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนชุมชนมี
สิ่งแวดล้อมทีด่ี 
ปราศจากมลพษิ 

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณแีละภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ไดร้ับ
อนุรกัษ์ใหค้งอยู่ลืม

ไป 

องคก์รและบคุลากร
ได้รบัการพฒันา

อย่างมีคณุภาพ ฯลฯ 

แผนงาน
  

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

  

การ
ศึก
ษา 

สา
ธา
รณ
สุข 

สังคม
สงเคร
าะห์ 

บริหา
รงาน
ท่ัวไป 

เคหะ
และ

ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

งบ
กลาง 

การ
พาณิ
ชย์ 

การเกษต
ร 

อุตสาห
กรรม

และการ
โยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 

จัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ ใน
การ
บริหารงาน
ของ อบต. 

ป้องกัน 
บรรเทา
สาธารณ
ภัยและ
รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ในชุมชน 

พัฒนา
ทักษะการ
ใช้
ภาษาอังก
ฤษ 
ภาษาจีน 
สู่ AEC 

ส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

ก่อสร้างถนน 
คสล./ลาดยาง 
ก่อสร้างเหมือง 

จัดสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 

แข่งขันกีฬา
ภายในต าบล
  

จัดกิจกรรม
ทางพุทธ
ศาสนา 

สนับสนุนองค์กร
สวัสดิการชุมชน 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การ

ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และ

การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน สังคม และ

การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

การพัฒนาด้านการบรกิาร
จัดการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
อาคารและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
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3.3  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ต าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่ดี ก้าวน าเศรษฐกิจ 

ปรับปรุงและพัฒนาให้มี
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้

มาตรฐาน และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน 
การคมนาคมขนส่ง และระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน เพียงพอและตรงกับความ

ต้องการของประชาชน 

ประชาชนได้รับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมถึง การ
พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารสุข 

การศึกษา การกีฬาและ
พัฒนาการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

ห่างไกลจากยาเสพติด มี
ความม่ันคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การอนุรักษ์ฟื้นฟู และ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชน
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ปราศจากมลพิษ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ได้รับการอนุรักษ์ ให้คง

อยู่สืบต่อไป 

องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ องค์กรมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพ

การท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
ประชาชนมีความรักสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม

การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 

- งานด้านคมนาคมและการ
ขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ า พัฒนา
ระบบจราจร 
- งานด้านสาธารณูปโภค 
พัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา 
พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และ
ระบบชลประทาน 
- งานด้านการผังเมือง ผัง
เมืองเฉพาะ และป้องกันการ
บุกรุกที่สาธารณประโยชน ์
 

- งานด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจและอาชีพให้กับ
ประชาชน 
- งานด้านสวัสดิการสังคม 
(ผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
- งานด้านการศึกษา 
- งานด้านการสาธารณสุข 
- งานด้านส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
 

- งานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
- งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายา
เสพติด 
- สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

- งานด้านการป้องกันและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- งานด้านการจัดการขยะใน
ชุมชน 
- งานด้านการส่งเสริมให้เกิด
การผลิต การบริการ การ
บริโภค เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 

- งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ 
และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 

- งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
- งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ป้องกันการทุจริต 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
และสถานที่ปฏิบัติงาน 
- งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการท้องถ่ิน 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
- งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาและ
บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม 

พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้ยั่งยืน  

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถ่ิน

ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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3.4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงและ
พัฒนาให้มี
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
สัญจรสะดวก
มากขึ้น 
 
 
 
 
ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างมี
ครบทุกพื้นที่ 
และ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙๕ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙๕ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙๕ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙๕ 

ด้านคมนาคม 
และการขนส่ง 
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า 
พัฒนาระบบ
จราจร 
ด้าน 
สาธารณูปโภค 
พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า  
ประปา 
พัฒนาแหล่ง
น้ าคูคลอง 
และระบบ
ชลประทาน 
 

จ านวนถนน 
สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบาย
น้ า ที่ได้รับ 
การก่อสร้าง/
ซ่อมแซมได้
มาตรฐาน 
 
 
 
พื้นที่ขยายเขต
ไฟฟ้า และ
ประปาเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวนถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า ที่
ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
จ านวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้า  
ประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 
ร้อยละ ๙๕ 

-โครงการ
ก่อสร้างถนน 
จ านวน ๕๗ 
สาย 
-โครงการ
ก่อสร้าง
สะพานจ านวน 
๓ สะพาน 
 
 
-โครงการ
ก่อสร้าง / 
ซ่อมแซม
เหมือง ๒๐ 
สาย 
-ก่อสร้าง
ประปา
หมู่บ้านขนาด
ใหญ่ 
-ขยายเขต
ไฟฟ้า ๑๔สาย 
-ติดต้ังและ
ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมให้
ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี ได้รับ
การศึกษา  
และบริการ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม 

-ประชาชน
ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ขั้น
พื้นฐานใน
การเข้าถึง
การบริการ
ด้านสุขภาพ 
อย่างเสมอ
ภาคและเท่า
เทียมมี
สุขภาพที ่
สมบูรณ์
แข็งแรงมาก
ขึ้น 
-การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อใน
ชุมชน เช่น 
โรค
ไข้เลือดออก 
โรคพิษสุนัข
บ้าลดจ านวน
ลง 
-เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คน
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ติดเช้ือ
เอดส ์

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕ 

การ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านสวัสดิการ
สังคม 

อัตราการเกิด
โรคติดต่อ เช่น 
โรค
ไข้เลือดออก 
และการเกิด 
โรคอุบัติใหม่มี
จ านวนลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ติด
เช้ือ ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ปีละ ๑๐ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับสวัสดิการ
สังคมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ ต่อป ี

-ส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง 
-ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
เส่ียงต่อ 
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต
สูง และโรค
อ้วนลงพุง 
-รณรงค์
ป้องกัน
ควบคุม 
ไข้เลือดออก 
-เฝ้าระวัง 
และคัดกรอง
โรคมะเร็งปาก
มดลูก และ
มะเร็งต่อม
ลูกหมาก 
 
 
-จัดสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ  
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการ
สังคม 

รพ.สต. 
บ้านในดง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   และกลุ่ม / 
ชมรมที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมาย
และหน่วยงาน
ราชการที่
ด าเนินงานด้าน
สังคม ได้รับการ
จัดสวัสดิการ
อย่างครบถ้วน 
-ระบบ
การศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น สร้าง
โอกาสการ
เรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง และเท่า
เทียม 
-เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ในทุกด้านอยา่ง
มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิการใน
การเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  ๕ ต่อป ี

และผู้ป่วยโรค
เอดส ์
-บ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพทาง
กายผู้พกิารและ 
ผู้สูงอายุติดเตียง 
-ผู้พิการยุคใหม่
ใส่ใจคุณภาพชีวิต 
 
-พัฒนาทักษะ
การใช้ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน สู่ AEC 
-พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและ
เยาวชน 
-จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
-จัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็ก 
-จัดหาอาหาร
เสริม(นม) 
ส าหรับเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการ 
ศึกษาฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

    -ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์ 
แข็งแรง เกิด
ความรักและ
ความสามัคคี 
ของคนใน
ต าบลมากขึ้น
จากการเล่น
กีฬาและการ
ออกก าลัง
กาย 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ด้านส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ/ 
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ/ 
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๕ ต่อป ี

-แข่งขันกีฬา
กับหน่วยงาน
อื่น 
-แข่งขันกีฬา
ภายในต าบล
บ้านในดง 
-พัฒนาทักษะ
การกีฬาแก่
เยาวชน 
-จัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์กีฬา
และเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง
ประเภทต่าง ๆ  

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 
การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย 

พัฒนาด้าน 
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน การ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภยั 
พร้อมทั้งการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

-จ านวน 
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และ
ประชาชนที่
ผ่านการ
อบรม
ทบทวน
ความรู้ 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ด้านการ
ป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

จ านวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและ
ประชาชนที ่
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

มีจ านวนเพิ่มขึ้น
ปีละ ๕ คน 

-ฝึกทบทวน
อาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือน 
-จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ใน 
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

ส านักปลัด  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

   ยาเสพติด -ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น 
-คนใน 
ชุมชนอยู่
ร่วมกันอยา่ง
มีระเบียบ
และสามัคคี 
-ปัญหายา
เสพติดได้รับ
การแก้ไข
แบบ 
บูรณาการ 
 
-ระบบการ
สื่อสารมี
ความรวดเร็ว
ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
มากขึ้น 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕ 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๘๐ 

ด้านการ 
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านแก้ไข
ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 
 
 
 
ด้านสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ร้อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
จ านวนผู้ติด
สารเสพติด
และก่อคด ี
ต่าง ๆ ลดลง 
 
 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับฟัง
ข่าวสาร 

ครัวเรือนมี 
ความปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีจ านวนลดลง 
ปีละ ๕ คน 
 
 
 
 
ครัวเรือนได้รับ
ฟังข่าวสาร 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 

-โครงการ
ป้องกัน
บรรเทา 
สาธารณภยั
และรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 
 
 
 
-สนับสนุน
หน่วยงานอื่น
เพื่อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
-ก่อสร้างป้าย
หมู่บ้าน 
-ปรับปรุง 
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 
-เพิ่มลูกข่าย
หอกระจาย
ข่าว 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
กองช่าง  
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ความ
เช่ือมโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่
และ
ประชาชน 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

-ประชาชนเกิด
จิตส านึกร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
-ร้อยละของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟ ู
 
 
 
 
 
-ระบบการบริหาร
จัดการขยะใน
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพที่ดี
มากขึ้น 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ 

ด้านการป้องกัน
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการจัดการขยะ
ในชุมชน 

จ านวนโครงการที่
รณรงค์ปลูก
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนม ี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ปีละ ๓ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหาร 
จัดการขยะใน
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๕  
ต่อปี 

-พัฒนา
หมู่บ้าน
ในวัน
ส าคัญ
ต่าง ๆ  
-ส่งเสริม
สนับสนุน
ให้มีการ
ปลูก
หญ้าแฝก
และ
ต้นไม้
ประเภท 
ต่าง ๆ 
-ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
-รณรงค์
การ
ก าจัด
ขยะและ
การคัด
แยกขยะ
ทุก
ครัวเรือน 
-โครง 
การ
ธนาคาร
ขยะ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

อนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม และภูมิ
ปัญญาใน
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอดให้
คงอยู่สืบไป 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ด้านการ
ส่งเสริม 
เผยแพร่ และ
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่น 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ

จ านวน
ประชาชนที่
ร่วมโครงการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและ
สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ ๕ ต่อป ี

-โครงการจัด
กิจกรรมรัฐ 
พิธีต่าง ๆ 
-เข้าร่วมงาน
มหกรรม
การเกษตรและของ
ดี 
ท่ายาง 
-จัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 
-ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานพระ
นครคีรี 
-จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา  
ส่งเสริมประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
-ครอบครัว 
สุขสันต์ผู้สูงอายุ
สดใส 
-ร่วมรักษ ์
สายน้ าตามวิถีไทย 
-ส่งเสริม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

กองการ 
ศึกษาฯ 

ส านักปลัด 
กองช่าง  
กองคลัง  
กองสวัสดิการ
สังคม 



61 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๗  
การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๖ 
การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

พัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร 
พร้อมทั้ง
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ
และสนับสนุน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการ
บริหารงาน
ท้องถิ่นตาม
แนวทาง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความรู้ในการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงาน
อบต. และ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ร้อยละของ
ประชาชนที ่
มีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการและ
การ
ปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

ด้านการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน และ
การป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการ 
ปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร
ในองค์กร 
ด้านการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้  

จ านวน
ประชาชน
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงาน 
อบต. และ 
การป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความ 
พึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ 

จ านวน
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
อบต.เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ  
ร้อยละ ๘๐ 

-จัดประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา 
-ส่งเสริมความรู้
ด้านสิทธิ 
เสรีภาพแก่
ประชาชน 
-จัดอบรมเร่ือง
การป้องกันการ
ทุจริต 
-พัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
และศูนย์รับแจ้ง
การทุจริตและ
เร่ืองร้องเรียน 
-จัดอบรมหรือ 
สนับสนุน 
บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม 
-จัดศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้แก่
พนักงานส่วน
ต าบล  

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

กองช่าง  
กองคลัง  
กองการ 
ศึกษา ฯ 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
กลุ่มสตรี   
อสม. อผส. 
ผู้สูงอาย ุ
กลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ  
-จัดหาวัสดุ  
ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ 
ในการ
บริหารงาน
ของ อบต. 
-สร้าง  
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความ
ดูแลของ อบต.
ตามอ านาจ
หน้าที ่
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
ความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ  
ร้อยละ ๘๐ 

-ปรับปรุงที่ 
ท าการ อบต. 
-ก่อสร้าง
อาคาร
ส านักงาน 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน 
ในดง 
-ก่อสร้าง
อาคาร 
เอนกประสงค์ 
-ก่อสร้าง 
ตาข่ายสนาม
ฟุตบอล 
-ก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น 
-ก่อสร้าง
ห้องน้ า
สาธารณะ 
 
-อุดหนุน
หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการ 
ศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

            -ค่าใช้จ่ายใน
การ
บริหารงาน 
-พัฒนาการ
บริการให้กับ
ประชาชน
อย่างรวดเร็ว 
ลดขั้นตอน
และเวลา
บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

  



 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- การเกษตร 
- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- กองช่าง - ส านักปลัด 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห์ 
- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- กองการศึกษา 
- ส านักปลัด 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

- กองคลัง 
- กองช่าง 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและ
สังคม 

- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- การเกษตร 
- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- กองช่าง - ส านักปลัด 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- ส านักปลัด 
- กองการศึกษา 

- กองคลัง 
- กองช่าง 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- บริหารทั่วไป - บริหารทั่วไป - ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 


