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ค าน า 
 

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี หมายความวา ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไก าหนด
วิสัยทัศน์ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย ละกลยุทธ์ ดยสอดคลຌองกับผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ผนพัฒนาอ าภอ ผนพัฒนา
ต าบล ผนพัฒนาหมูบຌานหรือผนชุมชน อันมีลักษณะป็นการก าหนดรายละอียดผนงานครงการพัฒนาทีไ
จัดท าขึๅนส าหรับปีงบประมาณตละปี ซึไงมีความตอนืไองละป็นผนกຌาวหนຌาละ฿หຌหมายความรวมถึงการ
พิไมติมหรือปลีไยนปลงผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี  

ทศบาลต าบลหมอนนาง เดຌลใงหในความจ าป็นละความส าคัญกีไยวกับการจัดท าผนพัฒนา
ทຌองถิไนสีไปี จึงเดຌจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึๅน  ซึไงถือปฏิบัติตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2559    
ขຌอ 17 ดยผานกระบวนการจัดท าประชาคมทຌองถิไน ละสอดคลຌองกับผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด ผนพัฒนาอ าภอ ผนพัฒนาต าบล ผนพัฒนาหมูบຌาน 
หรือผนชุมชน อันมีลักษณะป็นการก าหนดรายละอียดผนงานครงการพัฒนาทีไจัดท าขึๅนส าหรับ
ปีงบประมาณตละปี ซึไงมีความตอนืไองละป็นผนกຌาวหนຌา ทศบาลต าบลหมอนนางหวังป็นอยางยิไงว า
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับนีๅ จะเดຌ฿ชຌป็นนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีละ
ตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿นขตทศบาลต าบลหมอนนางเดຌอยางมีประสิทธิภาพตอเป 
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ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

 

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ี

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
ของทศบาลต าบลหมอนนาง  อ าภอพนัสนิคม  จงัหวัดชลบุรี 

สวนทีไ 1 สภาพทัไวไปละขຌอมูลพืๅนฐาน 

1.  ดຌานกายภาพ 

1.1   ทีไตัๅงของหมูบຌานหรือชุมชนหรือต าบล 

  ต าบลหมอนนาง ตัๅงอยู฿นขตอ าภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตัๅงอยูทางทิศ฿ตຌของอ าภอพนัส
นิคมลงมาลใกนຌอย มีพืๅนทีไ 32,600 เร หรือมีพืๅนทีไประมาณ 52.58 ตารางกิลมตร หางจาก   
อ าภอพนัสนิคม ป็นระยะทาง 8 กิลมตร ตามสຌนทางถนนสายพนัสนิคม - หนองสมใด - บอทอง 

 อาณาขตติดตอกับต าบลบຌานชຌาง ดังนีๅ 
 ทิศหนือ    ติดตอกับ ต าบลบຌานชຌาง – ต าบลนามะตูม อ าภอพนัสนิคม 

 ทิศ฿ตຌ ติดตอกับ ต าบลหนองอิรุณ  อ าภอบຌานบึง 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ต าบลนาริก อ าภอพนัสนิคม, ต าบลบอกวางทอง 
   อ าภอบอทอง, ต าบลทาบุญมี อ าภอกาะจันทร์ 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ต าบลทุงขวาง – ต าบลนามะตูม อ าภอพนัสนิคม 

1.2 ลักษณะภูมิประทศ 

  พืๅนทีไของต าบลหมอนนาง ดยทัไวเปป็นทีไราบปนพืๅนทีไดอน ละมีพืๅนทีไราบลุมป็นพียง
สวนนຌอย มีคลองปຆาดงเหลผานท า฿หຌฤดูรຌอนอากาศเมหຌงลຌงจนกินเป ฤดูฝนมีฝนตกชุก
พอประมาณ สวนพืๅนทีไดอนสวน฿หญกษตรกรจะตัๅงบຌานรือนทีไอยูอาศัยป็นชุมชน บางสวนกใ฿ชຌ
ประกอบอาชีพ ท าเร ท านา ละปลูกเมຌผล เมຌยืนตຌน ละลีๅยงสัตว์ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ สภาพอุณหภูมิละความชืๅนขึๅนอยูกับฤดูกาล ดังนีๅ 
 -   ฤดูรຌอน ริไมตัๅงต ดือนกุมภาพันธ์ – มษายน 

 -   ฤดูฝน ริไมตัๅงต ดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  
 -   ฤดูหนาว ริไมตัๅงต ดือนพฤศจิกายน – มกราคม 

 *   ฤดรูຌอน อากาศรຌอนป็นระยะวลายาวนาน  

 *   ฤดูฝน  ชวงตຌนฤดู หรือ ดือนพฤษภาคม – มิถุนายน บางปมีฝนตกมาก บางปมีฝนตกนຌอย   
เมพียงพอตอการพาะปลูก ละ฿นชวงดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สวน฿หญจะป็นระยะฝนทิๅง
ชวงละหຌงลຌง 

1.4 ลักษณะของดิน 

  สภาพดินดยทัไวเปป็นดินรวนหมาะกการพาะปลูกพืช 
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ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

 

1.5 ลักษณะของหลงนๅ า 
 1.  คลองปຆาดง หมูบຌานทีไ฿ชຌนๅ า มี  หมู 4 , 8 , 12 

 2.  คลองหนองสรวง หมูบຌานทีไ฿ชຌนๅ า มี  หมู 4 , 12 

 3.  คลองสาลิกา หมูบຌานทีไ฿ชຌนๅ า มี  หมู 6 

 4.  หຌวยตาขวง หมูบຌานทีไ฿ชຌนๅ า มี  หมู 6 

 5.  หຌวยอีขก หมูบຌานทีไ฿ชຌนๅ า มี  หมู 5 , 6 , 9 

 6.  คลองบึงยาง หมูบຌานทีไ฿ชຌนๅ า มี  หมู 5 , 6 , 1 , 7 , 9 

 7.   คลองสงนๅ ายกจากคลองปຆาดง  หมู 8 , 11 , 10 , 3 

 8.  สระนๅ า หมู 8 

หมายหตุ ฿นชวงฤดูลຌงนๅ า฿นล าคลองจะตืๅนขิน ท าการกษตรเมเดຌ 
 ฿นฤดูฝน บางครัๅงจะมีนๅ าทวมท า฿หຌพืๅนทีไการกษตรสียหาย 

 สระนๅ าสาธารณประยชน์ 
 หมูทีไ 2   มีจ านวน 1  สระ  ประยชน์ทีไ฿ชຌ฿นครัวรือนมีนๅ า฿ชຌตลอดป 
 หมูทีไ 3   มีจ านวน 1  สระ  ประยชน์ทีไ฿ชຌ฿นครัวรือนมีนๅ า฿ชຌตลอดป 
 หมูทีไ 4   มีจ านวน 3  สระ  ประยชน์ทีไ฿ชຌ฿นครัวรือนมีนๅ า฿ชຌตลอดป 
 หมูทีไ 6   มีจ านวน 1  สระ  ประยชน์ทีไ฿ชຌ฿นครัวรือนมีนๅ า฿ชຌตลอดป 
 หมูทีไ 11  มีจ านวน 1  สระ  ประยชน์ทีไ฿ชຌ฿นครัวรือนมีนๅ า฿ชຌตลอดป 
 หลงนๅ าธรรมชาติ 
 -  คลองหนองสรวง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 4 , 5 , 6 , 12 

 -  คลองบึงยาง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 

 -  คลองปຆาดง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 4 , 8 , 12 

 -  คลองสาลิกา ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 5 , 6  
 -  หຌวยอีขก ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 5 , 6 , 9 

 -  หຌวยตาขวง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 1 , 5 , 6 , 7 , 9 

 -  คลองสงนๅ ายกจากคลองปຆาดง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 8 , 11 

1.6 ลักษณะของเมຌละปຆาเมຌ 
  ลักษณะของเมຌละปຆาเมຌ฿นพืๅนทีไต าบลหมอนนาง มีปຆาเมຌจ านวนเมคอยมาก นืไองจากพืๅนทีไ

ดยสวน฿หญท าการปศุสัตว์ รงงานอุตสาหกรรม ตຌนเมຌทีไอยู฿นพืๅนทีไจะป็นเมຌประภทเมຌนืๅอออน 
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ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

 2.  ดຌานการมือง/การปกครอง 
 2.1   ขตการปกครอง 
   ทศบาลต าบลหมอนนาง บงขตการปกครองออกป็น 2 ขต จ านวน 16 ชุมชน                                 

(12 หมูบຌาน) ประชากร ทัๅงสิๅน 13,653 คน  ป็นชาย 6,624 คน  หญิง 7,029 คน 

ชุมชนยอยทีไ ชืไอชุมชนยอย ประธานชุมชนยอย 

1 บຌานสวน฿หม นายพงษ์ศักดิ์      หาญประสิทธิสกุล 

2 บຌานหนองเทร นายประพนธ์      ละอองศรี 
3 บຌานหนองพรຌาว นางสาวพยุง       ประทุมทอง 
4 บຌานตลาดทุงหียง นายพิศาล         พุทธิพิพัฒน์ขจร 

5 บຌานสวนมะลิ นายอภาส        เมตรีจิต 

6 บຌานกิลสอง นายสมนึก         จันทนา 
7 บຌานหนือ นายตຌม           สุทธา 
8 บຌานหนองยาง นายอ านาจ        ปภาคีรี 
9 บຌานนินรงหีบ นางมยุรี           อยูบ ารุง 

10 บຌานดงเมຌลาย นายถวิล           จันทร์พร 

11 บຌานหมอนนาง นายบุญสง         จือจຌอย 

12 บຌานชุมสง นางสาลีไ           หลืองออน 

13 บຌานชุมสงพัฒนา นายประสิทธิ์      อัศวเมตรี 
14 บຌานหนองผักบุຌงขัน นายสมชาย        ทองดารา 

15 บຌานหนองหน นายอ านาจ        บุญลิศ 

16 บຌานหนองบัวปຆา นายสวัสดิ์          ชืไนฉง 

 2.2  การลือกตัๅง 
 ครงสรຌางละอ านาจหนຌาทีไ฿นการบริหารงานของทศบาลต าบลหมอนนาง ประกอบดຌวย 

 1. นายกทศมนตรีต าบลหมอนนาง จ านวน   1   คน 

 2. รองนายกทศมนตรีต าบลหมอนนาง จ านวน   2   คน 

 3. ทีไปรึกษานายกทศมนตรีต าบลหมอนนาง จ านวน   1   คน 

 4.  ลขานายกทศมนตรีต าบลหมอนนาง จ านวน   1   คน 

 5. สมาชิกสภาทศบาลต าบลหมอนนาง จ านวน  12  คน 
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3.  ประชากร 

3.1   ขຌอมูลกีไยวกับจ านวนประชากร 

หมูทีไ ชืไอหมูบຌาน จ านวนครัวรือน ชาย หญิง รวมประชากร 

1 บຌานสวน฿หม 305 431 444 875 

2 บຌานหนองเทร 326 643 684 1,327 

3 บຌานหนองพรຌาว 297 423 461 884 

4 บຌานตลาดทุงหียง 859 1,288 1,440 2,728 

5 บຌานหนือ 222 369 394 763 

6 บຌานหนองยาง 200 355 385 740 

7 บຌานนินรงหีบ 266 413 454 867 

8 บຌานดงเมຌลาย 332 472 493 965 

9 บຌานหมอนนาง 149 226 237 463 

10 บຌานชุมสง 404 745 809 1,554 

11 บຌานหนองผักบุຌงขัน 388 653 664 1,317 

12 บຌานหนองหน 300 606 564 1,170 

รวม 4,048 6,624 7,029 13,653 

 

3.2   ชวงอายุละจ านวนประชากร 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวมประชากร 

ดใก (ทารก – 9 ป) 891 762 1,653 

ดใกต (10 – 14 ป) 407 389 796 

วัยรุน (15 – 19 ป) 416 421 837 

ผูຌ฿หญ (20 – 59 ป) 3,920 4,098 8,018 

คนชรา (60 ปขึๅนเป) 990 1,359 2,349 

รวม 6,624 7,029 13,653 
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4.  สภาพทางสังคม 

4.1   การศึกษา 
 4.1.1 รงรียนประถมศึกษา฿นขตรับผิดชอบของทศบาลต าบลหมอนนาง 

ล าดับทีไ รายชืไอรงรียน ทีไตัๅง 
จ านวนนักรียน 

อนุบาล 

(คน) 
ป.1 – ป.4 

(คน) 
ป.5 – ป.6 

(คน) 
รวมทัๅงสิๅน 

(คน) 
1  รงรียนชุมชนบຌานตลาดทุงหียง หมูทีไ 4 113 226 93 432 

2  รงรียนวัดทุงหียง หมูทีไ 4 39 104 106 249 

3  รงรียนบຌานหนองยาง หมูทีไ 3 47 95 43 185 

4  รงรียนวัดชุมสงศรีวนาราม หมูทีไ 10 38 69 32 139 

5  รงรียนบຌานหนองพรหม หมูทีไ 2 50 78 42 170 

รวม  287 572 316 1175 
  

 4.1.2 รงรียนมัธยมศึกษา 1 หง     
  รงรียนทุงหียงพิทยาคม  ตัๅงอยูหมูทีไ 4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
 4.1.3 ศูนย์พัฒนาดใกลใก 6 หง 
  1. ศูนย์พัฒนาดใกลใกต าบลหมอนนาง   ตัๅงอยูหมูทีไ 9 

  2. ศูนย์พัฒนาดใกลใกบຌานหนองยาง ตัๅงอยูหมูทีไ 3 

  3. ศูนย์พัฒนาดใกลใกมัสยิดนูรุຌลฮิดายะห ์ ตัๅงอยูหมูทีไ 2 

  4. ศูนย์พัฒนาดใกลใกชุมชนบຌานตลาดทุงหียง ตัๅงอยูหมูทีไ 4 

  5. ศูนย์พัฒนาดใกลใกวัดทุงหียง ตัๅงอยูหมูทีไ 4 

  6. ศูนย์พัฒนาดใกลใกวัดชุมสงศรีวนาราม ตัๅงอยูหมูทีไ 10 

 4.1.4 ทีไอานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบຌาน/หຌองสมุดประชาชน 2 หง 
  1. หมูทีไ 3 บຌานหนองพรຌาว 

  2. หมูทีไ 6 บຌานหนองยาว 

4.2   สาธารณสุข 

  รงพยาบาลสงสริมสุขภาพ จ านวน 2 หง 
  1. รงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าลบหมอนนาง  หมูทีไ 4 

  2. รงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบลหมอนนาง (บຌานหนองเทร) หมูทีไ 2 

4.3   อาชญากรรม 

  ทีไพักสายตรวจ 1 หง ตัๅงอยูหมูทีไ 4 ตลาดทุงหียง 
4.4   ยาสพติด 

  ทศบาลต าบลหมอนนางมีการปງองกันการกิดปัญหายาสพติด฿นกลุมยาวชนดยมีครือขาย
ตาสับปะรด฿นการฝງาระวังละดูล  ละยังมีกลຌองวงจรปຂด CCTV ฿นการฝງาระวัง฿นจุดสีไยง                    
อีกทางหนึไง  ละมีการตัๅงงบประมาณเวຌ฿นการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดอยางตอนืไอง 
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4.5   การสังคมสงคราะห์ 
  ทศบาลต าบลหมอนนางมีการด านินการจายบีๅยยังชีพ฿หຌกผูຌ สู งอายุ  ผูຌ พิการ               

ละผูຌปຆวยอดส์ละ฿หຌบริการประชาชนผูຌดຌอยอกาส฿นดຌานตางโ 

5.  ระบบบริการพืๅนฐาน 

5.1   การคมนาคมขนสง 
  ต าบลหมอนนางมีสຌนทางการคมนาคมทางถนนซึไงมีทัๅงถนนลาดยางละถนนลูกรัง สภาพ

ถนนลาดยางยังอยู฿นสภาพดี ถนนลูกรังมีสภาพป็นหลุมป็นบอบຌาง 
  การดินทางของประชาชนสวน฿หญ฿ชຌรถยนต์สวนตัวป็นพาหนะ รถจักรยานยนต์ละรถ

ดยสารประจ าทาง 
  ถนน฿นต าบลหมอนนาง มีดังนีๅ 
 1. ถนนนินหลังตา – หนองสมใด   ป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ 15  กิลมตร สภาพดี 
 2. ถนนจริญชคดี (ถนนทุงหียงชืไอมตอถนน 331) ป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   5   กิลมตร สภาพดี 
 3. ถนนพนัสนิคม – กาะพธิ์ ป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ  12  กิลมตร สภาพดี 
 4. ถนนสายหนองหຌง – หนองเทร ป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   2   กิลมตร สภาพดี 
 5. ถนนสายหนองพรง - 331 ป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   5   กิลมตร สภาพดี 
 6. ถนนบຌานสวน฿หม – หนองพรหม ป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   3   กิลมตร สภาพดี 
 7. ถนนสายรงนๅ าตาล – วัดชุมสง ป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ   6   กิลมตร สภาพดี 

5.2   การเฟฟງา 
  พืๅนทีไ฿นขตต าบลหมอนนางมีการ฿ชຌเฟฟງาทัๅงหมด 12 หมูบຌาน 100% ของครัวรือนทัๅงหมด 

5.3   การประปา 
  พืๅนทีไ฿นขตต าบลหมอนนางมีนๅ าประปา฿ชຌองครบทัๅง 12 หมูบຌาน การบริหารงานดย

คณะกรรมการประปาหมูบຌานจัดกใบละดูลรักษาซอมซมบ ารุงอง 
5.4   ทรศัพท ์

  พืๅนทีไ฿นขตต าบลหมอนนางมีทรศัพท์สาธารณะจ านวนนຌอยมาก สวน฿หญจะอยูตาม
สถานทีไ ราชการมีการติดตอสะดวกละมีคูสายทุกหมูบຌ าน ประชากรสวน฿หญจะ฿ชຌ
ทรศัพท์คลืไอนทีไติดตามตัวป็นสวนมาก ประมาณ 90% ของครัวรือนทัๅงหมด 

5.5   เปรษณีย์หรือการสืไอสารหรือการขนสง ละวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  พืๅนทีไ฿นขตต าบลหมอนนางเมมีหนวยบริการเปรษณีย์ทัๅงภาคอกชนละรัฐวิสาหกิจ 
ประชากรละหนวยงานราชการจะ฿ชຌบริการเปรษณีย์พนัสนิคม ละพืๅนทีไ฿กลຌคียง  

6.  ระบบศรษฐกิจ 

6.1   การกษตร 
  ต าบลหมอนนางมีพืๅนทีไทางการกษตรประมาณรຌอยละ 10 ฿นการท านาปลูกขຌาว ละ               

มีการปลูกอຌอย ซึไงจะอาศัยนๅ าตามฤดูกาลละนๅ าตามหลงนๅ าธรรมชาติ 
6.2   การประมง 

  ต าบลหมอนนางมีพืๅนทีไ฿นการประมงประมาณรຌอยละ 10 ดยท าการลีๅยงปลานๅ านๅ าจืด 
ชน ปลานิล ปลาสวาย 
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6.3   การปศุสัตว์ 
  ต าบลหมอนนางมีพืๅนทีไ฿นการปศุสัตว์รຌอยละ 50 คือการท าฟาร์มลีๅยงหมูทัๅงหมด 

6.4   อุตสาหกรรม 

  ต าบลหมอนนางมีพืๅนทีไป็นรงงานอุตสาหกรรมประมาณรຌอยละ 30 ซึไงจะมีรงงาน               
ผลิตอาหารสัตว์ ละรงงานปรรูปปศุสัตว์ รงงานหลใก ฯลฯ 

7.  ศรษฐกิจพอพียงทຌองถิไน (ดຌานการกษตรละหลงนๅ า) 
7.1   ขຌอมูลพืๅนฐานของหมูบຌานหรือชุมชน 

  ต าบลหมอนนางมีทัๅงหมด 12 หมูบຌาน เดຌก 
  หมูทีไ 1  บຌานสวน฿หม 
  หมูทีไ 2 บຌานหนองเทร 
  หมูทีไ 3 บຌานหนองพรຌาว 

  หมูทีไ 4 บຌานตลาดทุงหียง 
  หมูทีไ 5 บຌานหนือ 

  หมูทีไ 6 บຌานหนองยาง 
  หมูทีไ 7 บຌานนินรงหีบ 

  หมูทีไ 8 บຌานดงเมຌลาย 

  หมูทีไ 9 บຌานหมอนนาง 
  หมูทีไ 10 บຌานชุมสง 
  หมูทีไ 11 บຌานหนองผักบุຌงขัน 

  หมูทีไ 12 บຌานหนองหน 

7.2   ขຌอมูลดຌานการกษตร 

  ต าบลหมอนนางมีพืๅนทีไท าการกษตรคอนขຌางนຌอยประมาณรຌอยละ 10 ซึไงป็นการท านา
ปลูกขຌาว ละ มีการปลูกอຌอย ซึไงจะอาศัยนๅ าตามฤดูกาลละนๅ าตามหลงนๅ าธรรมชาติ 

7.3   ขຌอมูลดຌานหลงนๅ าทางการกษตร 

  พืๅนทีไต าบลหมอนนางมีหลงนๅ าธรรมชาติพืไอ฿ชຌ฿นการกษตรหลายหง ต฿นชวงฤดูลຌง                    
นๅ า฿นล าคลองจะตืๅนขินท าการกษตรเมเดຌ  สวน฿นฤดูฝนบางครัๅงจะมีนๅ าทวมท า฿หຌพืๅนทีไ
การกษตรสียหาย ซึไงหลงนๅ าธรรมชาติ฿นพืๅนทีไมีดังนีๅ 

 -  คลองหนองสรวง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 4 , 5 , 6 , 12 

 -  คลองบึงยาง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 

 -  คลองปຆาดง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 4 , 8 , 12 

 -  คลองสาลิกา ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 5 , 6  
 -  หຌวยอีขก ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 5 , 6 , 9 

 -  หຌวยตาขวง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 1 , 5 , 6 , 7 , 9 

 -  คลองสงนๅ ายกจากคลองปຆาดง ประยชน์ทีไ฿ชຌ พืไอการกษตร หมูทีไ 3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 11 
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7.4   ขຌอมูลดຌานหลงนๅ ากิน นๅ า฿ชຌ (หรือนๅ าพืไอการอุปภค บริภค) 
  พืๅนทีไต าบลหมอนนางมีหลงนๅ า฿นการ฿ชຌอุปภค บริภคหลายหง ดังนีๅ 
 1. นๅ าประปา  
   พืๅนทีไ฿นขตต าบลหมอนนางมีนๅ าประปา฿ชຌองครบทัๅง 12 หมูบຌาน การบริหารงานดย

คณะกรรมการประปาหมูบຌานจัดกใบละดูลรักษาซอมซมบ ารุงอง 
 2. สระนๅ าสาธารณประยชน์ 
  หมูทีไ 2   มีจ านวน 1  สระ   
  หมูทีไ 3   มีจ านวน 1  สระ   
  หมูทีไ 4   มีจ านวน 3  สระ   
  หมูทีไ 6   มีจ านวน 1  สระ   
  หมูทีไ 11  มีจ านวน 1  สระ 

 3. หลงนๅ าธรรมชาติ 
 -  คลองหนองสรวง  

 -  คลองบึงยาง   

 -  คลองปຆาดง  

 -  คลองสาลิกา   
 -  หຌวยอีขก  

 -  หຌวยตาขวง  

 -  คลองสงนๅ ายกจากคลองปຆาดง 
8.  ศาสนา ประพณี วัฒนธรรม 

8.1   การนับถือศาสนา 
  พืๅนทีไต าบลหมอนนางประชาชนสวน฿หญนับถือศาสนาพุทธป็นหลัก ละมีศาสนาอิสลาม

ปะปนบຌางบางสวนสถานทีไประกอบศาสนกิจดังนีๅ 
-  วัด จ านวน   4   หง 
-  มัสยิด จ านวน   2   หง 

8.2   ประพณีละงานประจ าป 
  ทศบาลต าบลหมอนนางมีการสงสริมงานประพณีละงานประจ าปดยมีการจัดงาน

ประพณีลอยกระทง ละทศบาลต าบลหมอนนางยังสงสริมงานประพณีประจ าทຌองถิไน                  
ชน ประพณีวิไงควาย ละประพณีท าบุญกลางบຌานของตละหมูบຌาน 

8.3   ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภาษาถิไน 

  ต าบลหมอนนางมีภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไสืบตอกันมา เดຌก ผลเมຌดินปั้น  

8.4   สินคຌาพืๅนมืองละของทีไระลึก 

 สินคຌาทางการกษตร สินคຌาจากการปศุสัตว์ ละผลเมຌดินปั้น 
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ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1   นๅ า 
  ฿นพืๅนทีไต าบลหมอนนางมีทรัพยากรนๅ าทัๅงทีไสรຌางขึๅนองละจากหลงนๅ าตามธรรมชาติ 

หลงนๅ าทีไสรຌางขึๅนเดຌก ระบบประปาหมูบຌาน  ละหลงนๅ าตามธรรมชาติเดຌก หຌวย คลอง 
ตางโ฿นพืๅนทีไต าบลหมอนนาง 

9.2   ปຆาเมຌ 
  ต าบลหมอนนางเมมีพืๅนทีไปຆาเมຌ นืไองจากสวน฿หญจะมีการท าการกษตร ปศุสัตว์ ละป็น

พืๅนทีไท ารงงานอุตสาหกรรม   
9.4   คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ฿นพืๅนทีไต าบลหมอนนางพียงพอละหมาะกับการท าการกษตรละ

ท าการลีๅยงสัตว์ 
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ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

สวนทีไ 2 สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไนตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2557 - 2560) 
 1. สรุปผลการด านินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับ ละการบิกจายงบประมาณ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตัๅงงบประมาณ การบิกจายงบประมาณ  
 1.1.1 รายรับ 

 1.1.2 รายจาย 
รายจายของทศบาล

ต าบลหมอนนาง 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. งบกลาง 2,733,254.00 22,833,250.90 22,643,613.39 - 
2. งินดือนละคาจຌาง

ประจ า 
13,535,023.00 17,857824.00 19,449,478.00 - 

3. คาตอบทน 3,487,739.50 1,789,989.00 1,875,578.32 - 
4. คา฿ชຌสอย 7,987,542.05 7,159,412.97 7,206,738.66 - 
5. คาวัสดุ     5,600,960.79 5,938,811.60 5,839,396.37 - 
6. สาธารณูปภค 700,752.82 776,828.70 726652.09 - 
7. คาครุภัณฑ์ 3,148,460.00 433,698.06 1,101,913.31 - 
8. คาครุภัณฑ์ทีไดินละ

สิไงกอสรຌาง 
14,278,893.00 22,843,364.00 19,642,488.00 - 

9. รายจายอืไน 30,000.00 2,249,382.00 30,000.00 - 

10. งินอุดหนุน 9,492,651.52 8,576,419.05 7,507,492.94 - 

10. จายขาดงินสะสม 8,719,762.00 521,000.00 5,658,000.00 - 

รวมรายจายทัๅงสิๅน 69,715,038.68 90,979,980.28 91,681,351.08 - 

 1.2 การประมินผลการน าผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
  การประมินผลชิงคุณภาพตามผนพัฒนาทีไผานมาของทศบาลต าบลหมอนนางเดຌพิจารณา
จากการน าครงการตางโ฿นผนพัฒนาเปปฏิบัติวาสามารถปฏิบัติละสามารถกຌเขปัญหา ความตຌองการ
ของประชาชนเดຌมากนຌอยพียง฿ด ดยประมินผลตามดຌานตางโ ดังนีๅ  
  1. ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน นຌนการพัฒนาดຌานกายภาพกีไยวกับสาธารณูปภค สาธารณูปการตางโ 
พืไอยกระดับความป็นอยูละอ านวยความสะดวก฿นชุมชนดยด านินการกิจกรรมครงการกีไยวกับ การคมนาคม 

รายเดຌของทศบาล 
ต าบลหมอนนาง 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

รายเดຌทีไจัดกใบอง 4,831,135.95 6,178,701.85 6,683,046.53 - 

รายเดຌทีไรัฐบาลจัดสรร 39,133,170.46 44,101,240.05 46,766,546.88 - 

งินอุดหนุนจากรัฐบาล 41,878,626.00 22,508,107.00 44,002,101.00 - 

ยอดรวม 85,842,932.41 72,788,048.90 97,451,694.41 - 
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ระบบเฟฟງาสาธารณะ การระบายนๅ า ละระบบประปา ยังมีความตຌองการขยายขตออกเปลใกนຌอยนืไองจากมีการ
พิไมจ านวนครัวรือนของประชาชน฿นพืๅนทีไ 
  2. ดຌานหลงนๅ า นຌนการพัฒนาหลงนๅ า฿นขตต าบลหมอนนาง฿หຌประชาชนมีนๅ าพืไอการ
อุปภค บริภคละพืไอการกษตรอยางตอนืไอง 
  3. ดຌานการศรษฐกิจ นຌนการพัฒนาศรษฐกิจ฿นขตต าบลหมอนนางซึไงครอบคลุมกิจกรรม/
ครงการดຌานการประกอบอาชีพของประชาชนทัๅงดຌานการกษตร อุตสาหกรรม ดยการจัด สรรงบประมาณ
อุดหนุนกลุมอาชีพตางโ สงสริมการประกอบอาชีพ การสงสริมการตลาดชุมชน สินคຌาพืๅนมือง พืไอ฿หຌ
ประชาชนมีรายเดຌพิไมขึๅน ลดรายจาย ตามนวทางของศรษฐกิจบบพอพียง 
  4. ดຌานสังคม ทศบาลต าบลหมอนนางเดຌด านินการพัฒนาสังคม฿นขตต าบลป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดสวัสดิการละสังคมสงคราะห์เดຌก การสงคราะห์คนยากจน คนพิการ 
ดใกละผูຌสูงอายุละรวมทัๅงสริมสรຌางความขຌมขใงของชุมชน฿หຌป็นมืองนาอยู ชุมชนนาอยู  การปງองกัน
ละบรรทาสาธารณภัย การปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด 
  5. ดຌานการศึกษาศาสนาละวัฒนธรรม ทศบาลต าบลหมอนนางเดຌด านินการพัฒนา
การศึกษาดยการสงสริมสนับสนุนการศึกษาของดใกยาวชนละประชาชนดยทัไวเปรวมทัๅงสงสริม
ประพณี ศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไนกิจการศาสนา สนับสนุนภูมิปัญญาทຌองถิไนนຌนการมีสวนรวมของประชาชน 
  6. ดຌานสาธารณสุข ทศบาลต าบลหมอนนางเดຌด านินการพัฒนาการสาธารณสุข฿นขตต าบล
ป็นการด านินการกีไยวกับสงสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการควบคุมละระวังรคติดตอ  
  7. ดຌานการบริหารจัดการการมืองการปกครองทีไดี เดຌด านินการจัดกิจกรรมสงสริมการมี
สวนรวมของประชาชน สงสริมการจัดวทีประชาคม การจัดประชุม  อบรม สัมมนาพืไอระดมความคิดหใน
ของประชาชนชนการสนอครงการของตละหมูบຌานพืไอจัดท าผนพัฒนาต าบล ละปรับปรุงพัฒนา
ครืไองมือครืไอง฿ชຌละสถานทีไปฏิบัติงาน฿หຌพียงพอละมีประสิทธิภาพ  
  8. ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม นຌนการพัฒนาซึไงครอบคลุมกิจกรรมทีไกีไยวกับการ
บ ารุง รักษาสิไงวดลຌอม ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พืไอ฿หຌกิดความนาอยูละมีความยัไงยืนเดຌก การ
ก าจัดขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล การอนุรักษ์หลงนๅ าละปຆาเมຌ ชนการควบคุมเฟปຆา กิจกรรมปลูกปຆาชุมชน 

 2. ผลทีไเดຌรับจากการด านินงาน฿นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560  
      2.1 ผลทีไเดຌรับหรือผลทีไส าคัญ 

 การด านินการของครงการ฿นชิงปริมาณกใมีการด านินการเดຌครอบคลุมทุกดຌาน ชน 
ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานกใมีการด านินการพืไอกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿น
ต าบลเดຌป็นอยางดีทุกครงการซึไงบางครงการมาสามารถวัดชิงคุณภาพ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์  กิดความคุຌมคา ส าหรับดຌานศรษฐกิจกใสงสริมการประกอบอาชีพท า฿หຌ฿หຌ
ประชาชนมีรายเดຌพิไมขึๅน มีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน ดຌานสุขภาพอนามัยมีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานอืไน พืไอ฿หຌประชาชน฿นต าบลมีสุขภาพขใงรงหางเกลจากรคภัย 

2.2 ผลกระทบ 
  จากการด านินครงการตางโขององค์การบริหารสวนต าบล ท า฿หຌกิดประยชน์ตอชุมชน

มากมาย ตกใยังขาดความการมีสวนรวมของประชาชน฿นต าบล ทีไ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนา
ต าบลคอนขຌางนຌอยอยางชนการประชุมประชาคมหมูบຌานหรือประชาคมต าบล กใจะมีผูຌขຌารวม
ประชุมเมมากทาทีไควร ท า฿หຌการพัฒนา฿นต าบลอาจจะเมตรงตามความตຌองการทีไทຌจริง                    
ของประชาชน฿นต าบล 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด านินงานทีไผานมาละนวทางการกຌเข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
      3.1 การจัดท าผนตามสภาพปัญหาของพืๅนทีไละตามความจ าป็น 

 3.1.1  ตຌองมีการกลัไนกรองครงการทีไเดຌรวบรวมจากการประชุมประชาคมจัดล าดับความส าคัญ
ละตຌองป็นครงการทีไจะด านินการจริง฿นพืๅนทีไหมูบຌานนัๅนโ  

 3.1.2 มืไอเดຌรับการสนอครงการลຌว฿หຌส ารวจความป็นเปเดຌของครงการทีไจะด านินการวา
ด านินการเดຌจริงหรือเม   

 3.1.3 พิจารณาตามระบียบทีไกีไยวขຌองกีไยวกับครงการทีไตຌอง฿ชຌงบประมาณสูงซึไงอาจจะยก
ป็นครงการทีไกินศักยภาพละครงการประสานผนพัฒนา 

      3.2 การจดัท าผนพัฒนาสามปี฿หຌมีความรัดกุมพืไอ฿หຌด านินงานตามผนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2.1 คัดกรองครงการทีไจะด านินการจริงดยตຌองบรรจุ฿นผนพัฒนาสามปีทุกครงการกอนเป

จัดท าขຌอบัญญัติงบประมาณประจ าปี พืไอ฿หຌการบันทึกการบิกจายงบประมาณ฿นระบบ    
e – plan ละการลงพิกัดครงการเดຌอยางถูกตຌองละมีประสิทธิภาพ 

 3.2.2 การน าสนอครงการทีไจะจัดท าผนพัฒนาสามปีนัๅน ควรป็นครงการทีไพิจารณาลຌววา
ป็นครงการทีไจะน าเปจัดท าป็นขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีละรวมถึง
ครงการทีได านินการตามการจายขาดงินสะสม พืไอ฿หຌมีการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาเดຌอยางมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

 3.3 การประมินผลความพึงพอ฿จของผนพัฒนาต าบลนัๅน ควรจะมีการประชุมพืไอก าหนดนวทางวาจะ             
มีการประมินความพึงพอ฿จ฿นดຌาน฿ดบຌาง พืไอ฿หຌมีขຌอมูลทีไครบถຌวน฿นการน าสนอผูຌบริหารทຌองถิไน 

 3.4 การด านินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศาสตร์ของต าบล ควรจะมีครงการ฿นขຌอบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีทีไรองรับตละยุทธศาสตร์พืไอ฿หຌตละยุทธศาสตร์นัๅนบรรลุตามปງาหมาย      
ซึไง฿นขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี พ.ศ.2558 มีบางยุทธศาสตร์ทีไเมมีครงการรองรับ
ละบางยุทธศาสตร์มีจ านวนครงการนຌอย อยางชน ดຌานหลงนๅ า ดຌานศรษฐกิจ ป็นตຌน 

 3.5 การด านินครงการ฿นการพัฒนาต าบล ควรมีครงการกีไยวกับการสงสริมอาชีพ การยกระดับ
รายเดຌ ของประชาชน฿นต าบลพืไอบรรลุตามปງาประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล 



จ ำนวนครงกำร จ ำนวนครงกำร จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวนงบประมำณ
ตำมผนพัฒนำ ตำมทศบัญญตัิ ทีไตัๅงเวຌ฿นทศบัญญตัิ ทีไบิกจำย

ยทุธศาสตร์ทีไ 1  การสงสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานระบบสาธารณูปภค
สาธารณูปการละสิไงวดลຌอม

ยทุธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาการมืองละการ
บริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะ
ละวัฒนธรรม

ยทุธศาสตร์ทีไ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม

จ ำนวนครงกำร จ ำนวนครงกำร จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวนงบประมำณ
ตำมผนพัฒนำ ตำมทศบัญญตัิ ทีไตัๅงเวຌ฿นทศบัญญตัิ ทีไบิกจำย

ยทุธศาสตร์ทีไ 1  การสงสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ระบบสาธารณูปภค
สาธารณูปการละสิไงวดลຌอม

ยทุธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาการมืองละการ
บริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะ
ละวัฒนธรรม

ยทุธศาสตร์ทีไ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม

ยทุธศำสตร์

65 30 5,846,452.00   

ปีงบประมำณ  2557

5,209,349.00   

0 -                   -                   

การพัฒนาศรษฐกจิ

24 24 2,390,000.00   2,334,832.20   

-                   ยทุธศาสตร์ทีไ 2  

ยทุธศาสตร์ทีไ 2  

29 23 3,719,000.00   3,255,823.00   

1 100,000.00      79,795.00        4

100 48 16,265,193.00 17,856,203.50 

4

ปีงบประมำณ  2558

ยทุธศำสตร์

59 37 8,997,060.00   7,301,016.57   

รวม 226 126 28,320,645.00 28,736,002.70 

รวม 185 123 33,946,760.00 30,436,684.33 

การพัฒนาศรษฐกจิ 4 2 200,000.00      

72 37 19,549,900.00 18,914,095.51 

22

24 24 2,475,000.00   1,947,960.25   

22 2,332,900.00   1,881,712.00   

4 1 391,900.00      391,900.00      



จ ำนวนครงกำร จ ำนวนครงกำร จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวนงบประมำณ
ตำมผนพัฒนำ ตำมทศบัญญตัิ ทีไตัๅงเวຌ฿นทศบัญญตัิ ทีไบิกจำย

ยทุธศาสตร์ทีไ 1  การสงสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ระบบสาธารณูปภค
สาธารณูปการละสิไงวดลຌอม

ยทุธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาการมืองละการ
บริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะ
ละวัฒนธรรม

ยทุธศาสตร์ทีไ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม

รวม 164 134 39,338,430.00 31,887,577.19 

4 0 -                   -                   

17,560.00        

60 47

23 22 1,870,000.00   1,284,216.00   

ยทุธศำสตร์

50 41 15,988,230.00 12,691,525.00 

ยทุธศาสตร์ทีไ 2  การพัฒนาศรษฐกจิ 3 1 60,000.00        

ปีงบประมำณ  2559

17,867,200.00 15,336,640.18 

24 23 3,553,000.00   2,557,636.01   
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สวนทีไ 3 ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองสวนทຌองถิไน 
1.  ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1   ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง 
 2. ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน 

 4. ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาคละความทาทียมกันทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม 

 6. ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 นยบาย/นวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
 1. ปกปງองสถาบัน 
 2. รักษาความมัไนคง 
 3. ลดความหลืไอมล ้า 
 4. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 5. สาธารณสุข 
 6. พิไมศักยภาพดຌานศรษฐกิจ 
 7. สงสริมบทบาท฿นประชาคมอาซียน 
 8. วิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 10. ธรรมาภิบาล 

 ป้าหมายตัวชีๅวัด 
 1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพิไมขึ น 
 2. รายเดຌตอหัวพิไมขึ น 
 3. พัฒนาสินคຌากษตรอินทรีย์ 
 4. สรຌางรายเดຌจากการทองทีไยว 
 5. พัฒนาสินคຌา OTOP 
 6. การชืไอมยงกษตรกรรม 
 7. การเดຌรับบริการดຌานการศึกษา สาธารณสุข 
 8. สรຌางหลักประกันรายเดຌ฿หຌกับรงงานนอกระบบ 
 9. จัดระบบบอนุรักษ์ ฟຕนฟูละปງองกันการท้าลาย 
 10. วางระบบบริหารจัดการน ้า฿หຌมีประสิทธิภาพ 
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1.2 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
 2. การสรຌางความปຓนธรรมลดความหลืไอมล ้า฿นสังคม 
 3. การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
 4. การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน 
 5. การสริมสรຌางความมนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศเปสูความมัไงคัไงละยัไงยืน 
 6. การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 
 7. การพัฒนาครงสรຌางพื นฐานละระบบลจิสติกส์ 
 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ทคนลยี วิจัยละนวัตกรรม 
 9. การพัฒนาภาคการมืองละพื นทีไศรษฐกิจ 

 10. ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา 

 วัตถุประสงค์ละป้าหมายการพัฒนา฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 
 ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 ปຓนผนพัฒนาประทศ฿นระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึไงปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) สูการปฏิบัติอยางปຓนรูปธรรม ดังนั น ทิศทางการ
พัฒนาของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 จึงมุงตรียมความพรຌอมละวางรากฐาน฿นการยกระดับประทศ
เทย฿หຌปຓนประทศทีไพัฒนาลຌว มีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ดຌวยการพัฒนาตามปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ดยมีกรอบวิสัยทัศน์ละปງาหมายอนาคตประทศเทย฿น 2579 ซึไงก้าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ปຓนกรอบทีไผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงค์ละปງาหมายการพัฒนาทีไ
ก้าหนดภาย฿นระยะวลา 5 ป ตอจากนี เปพิจารณาจากการประมินสภาพวดลຌอมการพัฒนาทั งจาก
ภายนอกละภาย฿นประทศทีไบงชี ถึงจุดขใงละจุดออนของประทศ ละการสะทຌอนถึงอกาสละ
ความสีไยง฿นการทีไจะผลักดันขับคลืไอน฿หຌการพัฒนา฿นดຌานตางโ บรรลุผลเดຌ฿นระยะวลา 5 ปรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ทั งนี ดยเดຌค้านึงถึงการตอยอด฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอนืไองภาย฿ตຌ
ผนพัฒนาฯ ฉบับตอโเป ดังนั นการพัฒนาประทศ฿นระยะผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 จึงก้าหนด
วัตถุประสงค์ละปງาหมายรวมของการพัฒนาเดຌ ดังนี  
 วัตถุประสงค์ 
 1. พืไอวางรากฐาน฿หຌคนเทยปຓนคนทีไสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระบียบวินัย คานิยมทีไดี  
มีจิตสาธารณะ ละมีความสุข ดยมีสุขภาวะละสุขภาพทีไดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนปຓนคนกงทีไมี
ทักษะความรูຌความสามารถละพัฒนาตนองเดຌตอนืไองตลอดชีวิต 
 2. พืไอ฿หຌคนเทยมีความมัไนคงทางศรษฐกิจละสังคม เดຌรับความปຓนธรรม฿นการขຌาถึง
ทรัพยากรละบริการทางสังคมทีไมีคุณภาพ ผูຌดຌอยอกาสเดຌรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั งชุมชนมีความ
ขຌมขใงพึไงพาตนองเดຌ 
 3. พืไอ฿หຌศรษฐกิจขຌมขใง ขงขันเดຌ มีสถียรภาพ ละมีความยัไงยืน สรຌางความขຌมขใงของ
ฐานการผลิตละบริการดิมละขยายฐาน฿หม ดยการ฿ชຌนวัตกรรมทีไขຌมขຌนมากขึ น สรຌางความขຌมขใง
ของศรษฐกิจฐานราก ละสรຌางความมัไนคงทางพลังงาน อาหาร ละน ้า 
 4. พืไอรักษาละฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละคุณภาพสิไงวดลຌอม฿หຌสามารถสนับสนุนการ
ติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมละการมีคุณภาพชีวิตทีไดีของประชาชน 
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 5. พืไอ฿หຌการบริหารราชการผนดินมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ทันสมัย ละมีการท้างาน                   
ชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 6. พืไอ฿หຌมีการกระจายความจริญเปสูภูมิภาค ดยการพัฒนาภาคละมืองพืไอรองรับการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตละบริการดิมละขยายฐานการผลิตละบริการ฿หม 
 7. พืไอผลักดัน฿หຌประทศเทยมีความชืไอมยง (Connectivity) กับประทศตางโ ทั ง฿นระดับ  
อนุภูมิภาค ภูมิภาค ละนานาชาติเดຌอยางสมบูรณ์ละมีประสิทธิภาพ รวมทั ง฿หຌประทศเทยมีบทบาท
น้าละสรຌางสรรค์฿นดຌานการคຌา การบริการ ละการลงทุนภาย฿ตຌกรอบความรวมมือตางโ ทั ง฿นระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค ละลก  
 ป้าหมาย 
 พืไอ฿หຌปຓนเปตามวัตถุประสงค์ดังกลาว เดຌก้าหนดปງาหมายรวมการพัฒนาของผนพัฒนาฯ  
ฉบับทีไ 12 ประกอบดຌวย 

1. คนเทยมีคุณลักษณะปຓนคนเทยทีไสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติละพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีไดี
ของสังคมมีความปຓนพลมืองตืไนรูຌ มีความสามารถ฿นการปรับตัวเดຌอยางรูຌทาทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบละท้าประยชน์ตอสวนรวม มีสุขภาพกายละ฿จทีไดี มีความจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตทีไพอพียง ละมีความปຓนเทย 

2. ความหลืไอมล ้าทางดຌานรายเดຌละความยากจนลดลง ศรษฐกิจฐานรากมีความขຌมขใง
ประชาชนทุกคนมีอกาส฿นการขຌาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ ละบริการทางสังคมทีไมีคุณภาพ
อยางทัไวถึงละปຓนธรรม กลุมทีไมีรายเดຌตไ้าสุดรຌอยละ 40 มีรายเดຌพิไมขึ นอยางนຌอย รຌอยละ 15  

3. ระบบศรษฐกิจมีความขຌมขใงละขงขันเดຌ ครงสรຌางศรษฐกิจปรับสูศรษฐกิจฐานบริการ
ละดิจิทัล มีผูຌประกอบการรุน฿หมละปຓนสังคมผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดลใก
ทีไขຌมขใงสามารถ฿ชຌนวัตกรรมละทคนลยีดิจิทัล฿นการสรຌางคุณคาสินคຌาละบริการ มีระบบการผลิต
ละ฿หຌบริการจากรากฐานรายเดຌดิมทีไมีมูลคาพิไมสูงขึ น ละมีการลงทุน฿นการผลิตละบริการ
ฐานความรูຌชั นสูง฿หมโทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมละชุมชน รวมทั งกระจายฐานการผลิตละการ
฿หຌบริการสูภูมิภาคพืไอลดความหลืไอมล ้าดยศรษฐกิจเทยมีสถียรภาพละมีอัตราการขยายตั วฉลีไย
รຌอยละ 5 ตอป ละมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบลจิสติกส์ พลังงาน ละการลงทุนวิจัยละพัฒนา             
ทีไอื อตอการขยายตัวของภาคการผลิตละบริการ 

4. ทุนทางธรรมชาติละคุณภาพสิไงวดลຌอมสามารถสนับสนุนการติบตทีไ ปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม มีความมัไนคงทางอาหาร พลังงาน ละน ้า ดยพิไมพื นทีไปຆาเมຌเดຌรຌอยละ 40 ของพื นทีไ
ประทศพืไอรักษาความสมดุลของระบบนิวศ ลดการปลอยกຍาซรือนกระจก฿นภาคพลังงานละขนสงเม
นຌอยกวารຌอนละ 7 ภาย฿นป 2563 ทียบกับการปลอย฿นกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูล
ฝอยทีไเดຌรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลพิไมขึ น ละรักษาคุณภาพน ้าละคุณภาพอากาศ฿นพื นทีไ
วิกฤต฿หຌอยู฿นกณฑ์มาตรฐาน 

5. มีความมัไนคง฿นอกราชละอธิปเตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรຌางภาพลักษณ์ดี ละพิไม
ความชืไอมัไนของนานาชาติตอประทศเทย ความขัดยຌงทางอุดมการณ์ละความคิด฿นสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญสียจากภัยจรสลัดละการลักลอบขนสงสินคຌาละคຌามนุษย์
ลดลง มีความพรຌอมทีไปกปງองประชาชนจากการกอการรຌายละภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประทศเทยมีสวน
รวม฿นการก้าหนดบรรทัดฐานระหวางประทศ กิดความชืไอมยงการขนสง  ลจิสติกส์ หวงซมูลคา 
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ปຓนหุຌนสวนการพัฒนาทีไส้าคัญ฿นอนุภูมิภาค ภูมิภาคละลก ละอัตราการติบตของมูลคาการลงทุน
ละการสงออกของเทย฿นอนุภูมิภาค ภูมิภาค ละอาซียนสูงขึ น 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ กระจายอ้านาจ
ละมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ฿นการ฿หຌบริการซึไงภาคอกชนด้านินการทนเดຌดีกวา
ลดลง พิไมการ฿ชຌระบบดิจิทัล฿นการ฿หຌบริการ ปัญหาคอร์รัปชัไนลดลง ละการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนมีอิสระมากขึ น ดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐทีไจัดท้าดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติละอันดับความยากงาย฿นการประกอบธุรกิจ฿นประทศดีขึ น การ฿ชຌจายภาครัฐละระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวຌางขึ น ละดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัไนดีขึ น รวมถึงมีบุคลากร
ภาครัฐทีไมีความรูຌความสามารถละปรับตัวเดຌทันกับยุคดิจิทัลพิไมขึ น 
 นยบาย/นวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 

  1. พัฒนาภาคการกษตร 
     2. พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
     3. พัฒนาภาคบริการละการทองทีไยว 
     4. พัฒนาการคຌาละการลงทุน 

     5. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนความมามารถ฿นการขงขัน 
  6. พัฒนาละยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการลจิสติกส์ละซอุปทาน ระบบอ้านวย

ความสะดวกทางการคຌา 
  7. พัฒนาการทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพยัไงยืน ยกระดับสูนานาชาติสรຌางมาตรฐานสินคຌาละธุรกิจ

บริการดຌานการทองทีไยว 
  8. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการกษตร 
  9. พัฒนาอุตสาหกรรมกษตรปรรูปเปสูผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมสูง 
 ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด 
 1. ศรษฐกิจขยายตัวฉลีไยเมตไ้ากวารຌอยละ 5 ดยมีรายเดຌตอหัวปຓน 8,200 ดอลลาร์ สรอ. 
 2. มูลคาละปริมาณการสงออกขยายตัวฉลีไยเมตไ้ากวารຌอยละ 4.0  
 3. ภาคกษตร อุตสาหกรรมละบริการ(นอกหนือจากบริการภาครัฐ)ขยายตัวฉลีไยเมตไ้ากวารຌอย

ละ 4 3 4 5 ละ 6 ตอป ตามล้าดบั 
 4. กษตรกรมีรายเดຌงินสดสุทธิทางการกษตรพิไมขึ นปຓน 59,460 บาทตอครัวรือน ละพื นทีไ

การท้ากษตรอินทรีย์พิไมขึ นปຓน 500,000 เร 
 5. ประทศเทยมีรายเดຌจาการทองทีไยวเมตไ้ากวา 3 ลຌานลຌานบาทละอันดับความสามารถ฿น

การขงขันดຌานการทองทีไยวเมตไ้ากวาอันดับทีไ 30  
 6. สัดสวน GDP SMEs ตอ GDP ทั งประทศ พิไมขึ นเมนຌอยกวารຌอยละ 45 
 7. บุคลากรดຌานลจิสติกส์เดຌรับการพัฒนา฿หຌมีผลิตภาพสูงขึ นรวมทั งมีปริมาณการขนสงสินคຌา

ผานขຌา-ออก ณ ดานการคຌาชายดนส้าคัญทีไชืไอมตอกับครงขายทาง ฉลีไยเมนຌอยกวารຌอย
ละ 5 ตอป 
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 ยุทธศาสตร์หลักทีไ คสช. ยึดถือป็นนวทาง฿นปัจจุบัน 
 1. ยุทธศาสตร์การสรຌางความปຓนธรรม฿นสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน 
 3. ยุทธศาสตร์สรຌางความขຌมขใงภาคการกษตร ความมัไนคงของอาหาร ละพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับครงสรຌางศรษฐกิจสูการติบตอยางมีคุณภาพละยัไงยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การสรຌางความชืไอมยงกับประทศ฿นภูมิภาคพืไอความมัไนคงทางศรษฐกิจละ

สังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
 7. ยุทธศาสตร์฿นการปรับปรุง ปลีไยนปลงครงสรຌางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ฿หຌกิด

ประยชน์กับประชาชน฿นการ฿ชຌบริการอยางทຌจริง 
 8. ยุทธศาสตร์฿นรืไองการปรับปรุงระบบทรคมนาคม ทคนลยีของชาติ฿หຌกิดความมัไนคงละ

ยัไงยืน฿นอนาคต฿หຌทัดทียมอาซียน ละประชาคมลก 
 9. ยุทธศาสตร์฿นการปງองกันละปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัไนอยางยัไงยืน 

1.3 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ. 2560 
 วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี 

 ฐานศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะอาด หลงทองทีไยวนานาชาติ หลงผลิตสินคຌากษตรปลอดภัย 
ประตูสูศรษฐกิจลก สังคมหงการรียนรูຌละมีภูมิคุຌมกัน ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมปຓนฐาน
การพัฒนาทีไมีคุณภาพละยัไงยืน 

ป้าประสงค์รวม 
1. ฐานศรษฐกิจหลักของจังหวัด (อุตสาหกรรม การทองทีไยว กษตร มืองศูนย์กลางธุรกิจ)     

มีการติบตอยางมัไนคงละมีสถียรภาพ (มีคุณภาพ มาตรฐาน ละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมทีไกิดจาก
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ละ฿หຌกิดความยัไงยืน) มีหลงงาน฿นพื นทีไ ประชาชนมีงานท้าทีไมัไนคง 
ละมีรายเดຌพียงพอตอการด้ารงชีวิต 

2. ประชาชนละสังคมมีศักยภาพละคุณภาพชีวิตทีไดี สามารถรองรับการจริญติบตทาง
ศรษฐกิจละการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอม 

3. ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมมีความอุดมสมบูรณ์ละปราศจากมลภาวะ รวมทั งมีการ
฿ชຌประยชน์อยางหมาะสมละสมดุลตอระบบนิวศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบดຌวย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  
 1. ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 1 สงสริมอุตสาหกรรม฿หຌมีการ฿ชຌทคนลยีสะอาด฿นการผลิต                     

ละค านึงถึงผลกระทบทางสังคมละสิ่งวดลຌอม พ่ือสริมสรຌาง                    
ขีดความสามารถ฿นการขงขันของภาคอุตสาหกรรม 

 2. ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 2 ปรับปรุงละพัฒนาหลงทองที่ยว กิจกรรมการทองที่ยว สินคຌา                     
ละบริการดຌานการทองที่ยว ฿หຌมีความหลากหลายเดຌมาตรฐาน                        
สากลละป็นที่ประทับ฿จของนักทองที่ยวระดับนานาชาติ 
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 3. ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 พัฒนากระบวนการผลิตสินคຌากษตรสูระบบการผลิตคุณภาพสูง    
พืไอ฿หຌผลผลิตทางการกษตรมีคุณภาพละมูลคาพิไมขึ น     
สามารถขงขันเดຌทั งตลาดภาย฿นประทศ ละตางประทศ 

 4. ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 4 พัฒนาระบบผั ง มือง ระบบ  Logistics ครงสรຌ างพื นฐาน                 
ละหลงน ้า พืไอรองรับการขยายตัวทางศรษฐกิจละสังคม            
ของจังหวัด 

 5. ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมดຌวยกระบวนการ 
มีสวนรวม ฿หຌกิดความสมดุล฿นระบบนิวศน์ละการ฿ชຌประยชน์ 

 6. ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 6 พัฒนาคนละชุมชน฿หຌมีคุณภาพ ดยการจัดบริการสังคม฿หຌมี
คุณภาพละมาตรฐาน รองรับการจริญติบตดຌานศรษฐกิจ          
ละสังคมเดຌอยางสมดุลละยัไงยืน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจังหวัดชลบุรี ฉบับทีไ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 ชลบุรีนาอยู คูอุตสาหกรรมสีขียว วัฒนธรรมละการทองทีไยวยัไงยืน ฟຕนฟูศรษฐกิจพอพียง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี มีวินัย ฿ส฿จสิไงวดลຌอมพรຌอมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบดຌวย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน/สาธารณูปภค 
   1.1 พัฒนาประปาชุมชนทีไสะอาด / พอพียง ละมีคุณภาพ 
   1.2 จัดการหลงน ้า฿หຌพียงพอ พืไอปຓนตຌนทุน฿ชຌ฿นดຌานการกษตร / อุตสาหกรรม / อุปภค

บริภค ละการทองทีไยว 
1.3 พัฒนาถนน / สะพาน ฿หຌเดຌมาตรฐาน ดย฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีสวนรวม 
1.4 ปรับปรุงครือขายสຌนทางคมนาคม ความชืไอมยงสูการพัฒนาดຌานศรษฐกิจการ

ทองทีไยว ละการขຌาสูประชาคมอาซียน 
1.5 พัฒนาระบบจราจร ละความปลอดภัยบนทຌองถนน 
1.6 พัฒนาระบบเฟฟງา 
1.7 สงสริมละพัฒนาขนสงมวลชล 
1.8 พัฒนาระบบทรศัพท์ ละอินตอร์นใตความรใวสูง 
1.9 พัฒนาระบบผังมือง / ละงานการควบคุมอาคาร  

 2. ยุทธศาสตร์การสงสริมวัฒนธรรมละการทองทีไยวทีไยัไงยืน 
2.1 พัฒนารูปบบวัฒนธรรมละการทองทีไยว ชิงอนุรักษ์ดยชุมชนมีสวนรวมจัดการละ

สรຌางจุดดนทีไอื อตอการทองทีไยว 
2.2 ก้าหนดซน / รูปบบทองทีไยว ละบุคลากรทองทีไยว ภาคีทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองกับ

การทองทีไยว ดยมีผนทีไชัดจนรวมกัน 
2.3 ยกระดับภูมิปัญญาทຌองถิไน / วัฒนธรรม฿หຌชืไอมยงกับการทองทีไยว ละคงอกลักษณ์

ชุมชน 
2.4 พัฒนาอุตสาหกรรมการทองทีไยวของทຌองถิไน฿หຌเดຌมาตรฐาน 
2.5 สงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ฿นการ฿หຌบริการดຌานการทองทีไยว 
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2.6 สงสริมวัฒนธรรม ประพณีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌยัไงยืน 
2.7 สงสริมศาสนาละวัฒนธรรมของทຌองถิไน฿หຌคงอยูละยัไงยืน 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากษตร / อุตสาหกรรม฿หຌเดຌมาตรฐาน 
  3.1 ยกระดับความรูຌ / ทักษะดຌานการกษตร ละประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสม 
  3.2 พิไมมูลคาสินคຌาการกษตร฿หຌเดຌมาตรฐาน ละรวมกลุมวิสาหกิจ฿นการบริหารจัดการ 
  3.3 พัฒนาศรษฐกิจพอพียงทีไสอดคลຌองกับการบริหารจัดสรรน ้า / ระบบนิวศน์ทีไหมาะสม 
   3.4 สรຌางความรวมมือกับผูຌประกอบการ฿นการพัฒนาธุรกิจทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿หຌเดຌมาตรฐาน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคูศรษฐกิจพอพียง 
   4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผูຌดຌอยอกาส฿หຌมีสวัสดิการทีไดี เดຌมาตรฐานมีอาชีพทางลือกทีไหมาะสม  
  4.2 สงสริมดใก / ยาวชน฿หຌมีทักษะชีวิตทีไดี ละพิไมพื นทีไสรຌางสรรค์ทีไหมาะสม 
  4.3 สงสริมคุณภาพสินคຌา ผลิตภัณฑ์ ละความปຓนอกลักษณ์ของทຌองถิไนระดับภาค 
  4.4 สงสริมละพิไมอกาสการมีงานท้าละมีรายเดຌพิไมมากขึ น 
    4.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั ง฿น – นอกระบบตามอัธยาศัย ละยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการรียนของดใก / ยาวชน ดย฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีสวนรวม 
   4.6 พัฒนาการกีฬาดใก / ยาวชน / ประชาชน พรຌอมทั งจัดหาสถานทีไ / บ้ารุงรักษา 

ซอมซม ฿หຌพรຌอมส้าหรับการรองรับการพัฒนา 
   4.7 พัฒนาสงสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดี 
  4.8 พัฒนาละสงสริมการปງองกันละระงับการระบาดของรคติดตอ 
  4.9 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน   
 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิไงวดลຌอม ละพลังงาน 
  5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ / น ้าสีย ละมลภาวะอืไนโ ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
   5.2 ปลูกฝังจิตส้านึกดใก / ยาวชน ละประชาชน฿หຌมีสวนรวม฿นการจัดการสิไงวดลຌอม / มี

ครือขายฝງาระวังทีไดี 
   5.3 อนุรักษ์ / ฟຕนฟูทรัพยากรทีไดิน ปຆาเมຌ ทะล ชายฝัດง ดยการจัดการบบบูรณาการ                 

฿หຌคงความอุดมสมบูรณ์ยัไงยืน ละสงสริมการ฿ชຌพลังงานทีไหมาะสม  
  5.4 สงสริมครือขาย / จัดตั งศูนย์ละกลเกลฝງาระวังตือนภัยดຌานสิไงวดลຌอม / ธรรมชาติ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 พัฒนาทักษะผูຌน้า ระบบขຌอมูลละยกระดับการวางผนชุมชน ฿หຌชืไอมยงกับการพัฒนา

ทຌองถิไนอยางตอนืไอง 
   6.2 พัฒนาหนวยงาน / ศักยภาพบุคลกรทຌองถิไน฿หຌมีทักษะ / ชีไยวชาญฉพาะทาง ละ

สามารถประยุกต์ความรูຌ฿นการปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิภาพ 
  6.3 สงสริมการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานตางโ 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
  7.1 การปງองกันละฟຕนฟูผูຌติดยาสพติด 
  7.2 สงสริม฿หຌประชาชนมีสวนรวมละฝງาระวังดຌานยาสพติด 
  7.3 รวมสงสริมกิจกรรมการกีฬา฿หຌทุกหมูบຌานเดຌมีการลนกีฬาปຓนประจ้าทุกโ วัน  
  7.4 สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
2.1   วิสัยทัศน์ 
  สงสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับ บริหารจัดการ฿หຌประชาชน เดຌรับความพึงพอ฿จ 

สงสริมสุขภาพพลานามัย รักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน พัฒนาทຌองถิไน฿หຌ
จริญกຌาวหนຌาทุกดຌาน    

2.2   ยุทศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 1  การสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 2  การพัฒนาศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 3  การพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน ระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการละ

สิไงวดลຌอมทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาการมืองละการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 5  การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

2.3   ปງาประสงค์ 
  ต้าบลหมอนนาง มุงหวังปຓนอยางยิไงทีไจะพัฒนาทຌองถิไน฿หຌจริญกຌาวหนຌา ซึไงจะสงผลท้า฿หຌ

ประชาชนมีความปຓนอยูทีไดีละสะดวกสบายมากขึ น จึงเดຌก้าหนดปງาประสงค์พืไอ฿หຌสามารถ
ด้านินการจัดกิจกรรมตางโ บรรลุตามพันธกิจละวิสัยทัศน์ทีไก้าหนด ดังนี  

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการดຌานสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ 
ละสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

 2. ศรษฐกิจชุมชนมีความขຌมขใง มีศักยภาพ฿นการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายเดຌ
พิไมขึ น 

 3. ระบบการคมนาคมขนสง มีประสิทธิภาพเดຌมาตรฐาน ละพียงพอตอความตຌองการ
ของประชาชน 

 4. การบริหารงานละปฏิบัติงานของทศบาลมีประสิทธิภาพ สงสริมกระบวนการมีสวน
รวมละความรวมมือทุกภาคสวน฿นการพัฒนาทຌองถิไน 

 5. สงสริมศาสนา จัดงานบุญตามประพณีตางโพืไอสืบสานวัฒนธรรม 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเดຌรับการดูลรักษา ประชาชนมีสวนรวม฿นการ

อนุรักษ์ ละฟຕนฟ ู
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2.4   ตัวชี วัด 
ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1  การสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. รຌอยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ น 
2. จ้านวนครงการ/กิจกรรมพืไอสงสริมพัฒนาดຌาน

การศึกษา 
3. รຌอยละของสถานทีไออกก้าลังกาย 
4. รຌอยละของความพึงพอ฿จของประชาชน 
5. รຌอยละของจ้านวนสิไงปลูกสรຌาง 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2  การพัฒนาศรษฐกิจ 1. จ้านวนครงการ/กิจกรรม฿นการสงสริมอาชีพ 
2. จ้านวนครงการ/กิจกรรม฿นการฝຄกอาชีพ 
3. รຌอยละของประชาชนทีไพึงพอ฿จ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3  การพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน ระบบ
สาธารณูปภค สาธารณูปการละ
สิไงวดลຌอมทางสังคม 

1. รຌอยละระยะทางถนนทีไเดຌมาตรฐาน 
2. รຌอยละของประชาชนดินทางสะดวก 
3. รຌอยละของจ้านวนอุบัติหตุลดลง 
4. รຌอยละของครัวรือนทีไมีน ้าส้าหรับอุปภค-บริภค 
5. รຌอยละของจ้านวนสิไงปลูกสรຌาง 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาการมืองละการบริหาร
จัดการ 

1. รຌอยละของความพึงพอ฿จ฿นการท้างานของบุคลากร
ละการ฿หຌบริการ 

2. จ้านวนบุคลากรทีไขຌารวมครงการพัฒนาตนอง 
3. รຌอยละความพึงพอ฿จของประชาชนตอการด้านินงาน

฿นการพัฒนาทຌองถิไนของทศบาล 
4. รຌอยละของรายเดຌทีไพิไมขึ น 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5  การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะละ
วัฒนธรรม 

1. จ้านวนครงการ/กิจกรรมพืไอสงสริมดຌานศาสนา              
ละวัฒนธรรม 

2. จ้านวนครงการ/กิจกรรมพืไอฉลิมพระกียรติละ 
นຌอมร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมดใจ             
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

1. จ้านวนครงการ/กิจกรรม ฿นการรณรงค์สรຌางจิต                  
ส้านึกความตระหนัก฿นการอนุรักษ์ฟຕนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. จ้านวนกิจกรรม฿นการจัดการขยะ 
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2.5   คาปງาหมาย 
ยุทธศาสตร์ คาป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1  การสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.   พัฒนา สงสริม สนับสนนุ การศึกษาทั ง฿นระบบ
ละนอกระบบ 

2.   พัฒนา สงสริม สนับสนนุ การบริการ
สาธารณสุขของหมูบຌาน การปງองกันละระงับ
รคติดตอ ควบคุมปງองกันรคระบาด฿นพื นทีไ 

3.   พัฒนาสังคมละสงสริมคุณภาพชีวิต฿หຌกับผูຌสูง  
อายุ ผูຌพิการ ผูຌปຆวยอดส์ ผูຌยากเรຌ ละผูຌดຌอย    
อกาส 

4.   ด้านินการกຌเขปัญหายาสพติด พิไมศักยภาพ                
การปฏิบัติงาน฿หຌก อปพร. พิไมศักยภาพการ
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัยละลดอุบัติหตุ
บนทຌองถนน ฿หຌความรูຌละปลูกจิตส้านึก฿หຌ
ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
พืไอความมัไนคงของชาติ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2  การพัฒนาศรษฐกิจ สงสริม฿หຌกลุมอาชีพสรຌางงาน สรຌางรายเดຌ ละ
พัฒนาสินคຌาทางการกษตร ละสรຌางอาชีพพืไอพิไม
รายเดຌ฿หຌกับประชาชน ตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3  การพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน               
ระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการ
ละสิไงวดลຌอมทางสังคม 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพื นฐาน ดยมุงสรຌางละ
บูรณะถนน หลงน ้า ละสาธารณูปภค
สาธารณูปการ พืไอความปຓนอยูทีไดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาการมืองละการบริหาร
จัดการ 

พัฒนาขีดความสามารถ฿นการ฿หຌบริการประชาชน
ละการปฏิบัติงาน ละพัฒนาอุปกรณ์ ครืไองมือ 
ครืไอง฿ชຌ ละสถานทีไ฿นการปฏิบัติงาน พืไอมุงสรຌาง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร฿หຌพรຌอม
บริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5  การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะละ
วัฒนธรรม 

สงสริมละสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม ละ 
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ชน     
ปลูกตຌนเมຌ อนุรักษ์ฟຕนฟูหลงน ้า การบริหารจัดการขยะ 

 

 

 



25 
 

 
ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

2.6   กลยุทธ์ 
  พืไอ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์ของทศบาลต้าบลหมอนนาง จ้าปຓนอยางยิไงทีไจะตຌอง฿หຌความส้าคัญ

กับการวางบทบาทการพัฒนาต้าบลหมอนนาง฿นอนาคตอยางหมาะสมสอดคลຌองกับปัญหาความ
ตຌองการของประชาชน รวมทั งสอดคลຌองกับศักยภาพละบทบาทหนຌาทีไของทศบาลต้าบลหมอน
นางพืไอทีไจะ฿หຌประชาชนเดຌรับประยชน์สูงสุด ดังนั น จึงเดຌก้าหนดกลยุทธ์ ดังนี  

  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความปຓนอยูทีไดี฿หຌกับประชาชน฿นพื นทีไ 
  2. การสรຌางความขຌมขใงของชุมชน ละสรຌางรายเดຌ฿หຌกประชาชน   
  3. การพัฒนาระบบครงสรຌางพื นฐาน ระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการ 
 4. การบริหารจัดการทีไดี ละสงสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนา

ทຌองถิไนของรา฿หຌนาอยู 
 5. ท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประพณี ละภูมิปัญญาชาวบຌาน 
 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

2.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ทศบาลต้าบลหมอนนาง฿หຌความส้าคัญตอการด้านินการกຌเขปัญหาความดือดรຌอน ละ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นพื นทีไ฿นดຌานตางโ ดยฉพาะการปรับปรุง ฟຕนฟู 
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือครงสรຌางพื นฐาน ซึไงถือปຓนภารกิจหลักขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนตลอดจนการพัฒนาดຌานการศึกษาฯ อันปຓนรากฐานส้าคัญตอการพัฒนาคน พัฒนา
ประทศ ฿หຌมีคุณภาพสูง การพัฒนาทีไยัไ งยืน ควบคูกับการพัฒนาดຌานสังคม ศรษฐกิจ 
สภาพวดลຌอมตางโ ทีไกีไยวขຌองดยตรงกับชีวิต ความปຓนอยูของประชาชน ดยยึดหลักการมี
สวนรวม ความสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล ละผนพัฒนาระดับตางโ รวมถึงการพิจารณา 
วิคราะห์สภาพปัญหา ความตຌองการของประชาชน ละความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอการ
พัฒนา ทศบาลต้าบลหมอนนางจึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเวຌ 6 ประดใน
ยุทธศาสตร์ ดังนี  

 ยุทธศาสตร์ทีไ 1  การสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 2  การพัฒนาศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 3  การพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน ระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการละ

สิไงวดลຌอมทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การพัฒนาการมืองละการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 5  การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

2.8   ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 
  ฿นภาพรวมลຌวยุทธศาสตร์การพัฒนาของทศบาลต้าบลหมอนนาง มุ งพัฒนา                      

ตามยุทธศาสตร์ ทั ง 6 ดຌาน เดຌก ดຌานการสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต , ดຌานการพัฒนา
ศรษฐกิจ, ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพื นฐาน ระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการละสิไงวดลຌอม
ทางสังคม, ดຌานการพัฒนาการมืองละการบริหารจัดการ, ดຌานการพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะ
ละวัฒนธรรม, ดຌานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
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3. การวิคราะห์พืไอพัฒนาทຌองถิไน 
 3.1 การวิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 การวิคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอประมินสภาพการณ์

พัฒนา฿นปัจจุบัน ละอกาส฿นการพัฒนา฿นอนาคตของทຌองถิไน ปຓนการประมินถึงอกาส ละภัยคุกคามหรือ
ขຌอจ้ากัดอันปຓนสภาวะวดลຌอมภายนอกทีไมีผลตอการพัฒนาทຌองถิไน รวมถึงจุดขใงละจุดออนของทຌองถิไน   
อันปຓ นสภาวะวดลຌอมภาย฿นขององค์ กรปกครอง ส วนทຌองถิไ น  ดย฿ชຌ ทคนิ ค SWOT Analysis                    
(จุดขใง จุดออน อกาส ละอุปสรรค) พืไอพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของตละยุทธศาสตร์฿นตละดຌาน ดังนี       

 จุดขใง (Streng = s) 
 1. มีครงการกรอบอัตราก้าลังบุคคลทีไชัดจน ครอบคลุมอ้านาจหนຌาทีไตามภารกิจ ละสามารถ

ปลีไยนปลงปรับปรุงเดຌตามภารกิจทีไเดຌรับการถายอน 
 2. มีงบประมาณ฿นการบริหารงานดຌานบุคลากรทีไพียงพอ เมมีผลกระทบตองบประมาณดຌาน

บริการสาธารณะของทศบาล 
 3. มีรายเดຌจากงินอุดหนุน ละรายเดຌจากการจัดกใบภาษีปຓนของตนอง ท้า฿หຌกิดความ

คลองตัว฿นการบริหารงาน 
 4. มีกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ก้าหนดหนຌาทีไละภารกิจของทศบาลเวຌชัดจน ตาม พรบ.

ก้าหนดผนละขั นตอนการกระจายอ้านาจ฿หຌก อปท. ละ พรบ.ทศบาล พ.ศ. 2496 กຌเขพิไมติม                  
(ฉบับทีไ 13) พ.ศ. 2552 

 5. ผูຌบริหารทຌองถิไนก้าหนดนยบายเดຌองภาย฿ตຌกรอบกฎหมาย 
 6. ผูຌบริหารทຌองถิไนสามารถจัดสรรงบประมาณกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน                   

เดຌดยตรง 
 7. มีผนพัฒนาทีไชัดจน ละมีการบูรณาการจ้าท้าผน การท้างานรวมกับหนวยงานหรือ                 

สวนราชการอืไน 
 8. มีตัวทนของประชาชนทีไทราบปัญหา฿นทຌองถิไนปຓนอยางดี ขຌารวม฿นกระบวนการพัฒนา

ทຌองถิไน 
 9. มีการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ครืไองมือทีไ ฿ชຌ ฿นการปฏิบัติงานทีไทันสมัย ละ                       

อื อประยชน์ตอการปฏิบัติงาน฿หຌบุคลากรสามารถปฏิบัติงานเดຌมีประสิทธิภาพมากขึ น 

 จุดออน (Weakness = W) 
 1. ขาดการลกปลีไยนองค์ความรูຌ ละการประสานงาน ระหวางทศบาล ละหนวยงานอืไน฿นพื นทีไ 
 2. ขาดความตอนืไอง฿นการบริหารงานนืไองจากการปลีไยนปลงทางการมืองระดับประทศ     

ท้า฿หຌขาดสถียรภาพทางการมือง 
 3. ขาดบุคลากรทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบงานดยตรง 
 4. ความตຌองการละความคาดหวังของประชาชนมีตอทศบาล฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอน

ตทศบาลตอบสนองละกຌเขปัญหาดังกลาวเดຌ฿นระดับปานกลาง 
 5. งบประมาณดຌานบริการสาธารณะทีไมีอยูอยางจ้ากัดเมสามารถตอบสนองความตຌองการ

ปัจจัยพื นฐานของ อปท.เดຌอยางพียงพอ 
 6. ความยุงยากของขั นตอน฿นการท้างาน ท้า฿หຌเมสามารถตอบสนองความตຌองการของ

ประชาชนเดຌอยางทันทวงที 
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 7. มีระบียบ/กฎหมาย฿หมโ จ้านวนมาก ละมีการถายอนภารกิจพิไมมากขึ น ท้า฿หຌการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเมทันตอภารกิจทีไเดຌรับการถายอน 

 8. เมสามารถน้างบประมาณเปชวยหลือหนวยงานอืไนเดຌอยางคลองตัว 
 9. บุคลากรขาดการฝຄกอบรมทักษะฉพาะดຌานอยางตอนืไอง 
 อกาส (Opportunity = O) 
 1. มีรงงานอุตสาหกรรมขนาด฿หญทีไส้าคัญท้า฿หຌอกาสทางการจัดกใบรายเดຌมีมากขึ น 
 2. อัตราการจริญติบตทางศรษฐกิจของจังหวัดละต้าบลสูงขึ น 
 3. ทีไตั งของต้าบลหมอนนางหมาะสมปຓนหลงพัฒนาทางศรษฐกิจ฿นดຌานอุตสาหกรรมละการ

ขยายตัวดຌานทีไอยูอาศัย 
  4. นวนຌมของรายเดຌทีไเดຌรับการจัดสรรมากขึ น ตามล้าดับผนกระจายอ้านาจฯ ละมีการ

จัดกใบรายเดຌองของทศบาลต้าบลมีมากขึ น 
 5. ผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุมจังหวัด ละระดับชาติอื อหนุนตอการพัฒนาทຌองถิไน 
 6. นยบายภาครัฐ฿นการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
 7. กฎหมายกระจายอ้านาจฯ อื อตอการบริหารงานของทศบาลต้าบล 
 8. มีพุทธศาสนา ละสถานทีไทีไจะสามารถบูรณะ฿หຌปຓนสถานทีไทองทีไยว ซึไงสามารถพัฒนา

สริมสรຌางความพรຌอม฿หຌปຓนหลงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของยาวชนละประชาชน฿นต้าบล 

 อุปสรรค (Threat = T) 
 1. งบประมาณทีไเดຌรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมพียงพอตอความตຌองการ฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
 2. รัฐบาลมีการปลีไยนปลงนยบายการพัฒนาประทศบอย สงผล฿หຌทຌองถิไนตຌองมีการ

ปรับปลีไยนนยบายตามเปดຌวย 
 3. ปัญหาการมืองระดับประทศเมมีสถียรภาพ ยังมีการปลีไยนปลง ท้า฿หຌนยบายการพัฒนา

ทຌองถิไนเมชัดจน 
 4. การมืองขຌามามีบทบาทตอการบริหารจัดการมากขึ น 
 5. ระบียบฯ ขຌอกฎหมาย จ้ากัดอ้านาจหนຌาทีไบางประการทีไสงผลตอการพัฒนาทຌองถิไน 
 6. อ้านาจหนຌาทีไตามผนกระจายอ้านาจฯ บางภารกิจยังเมมีความชัดจน 
 7. รัฐบาลถายอนภารกิจ฿หຌทຌองถิไนมากขึ น ตเมจัดสรรบุคลากรละงบประมาณ฿หຌทຌองถิไน

บริหารเดຌอยางตใมทีไ 
 8. การ฿หຌความอิสระทศบาลจากสวนกลางยังเมตใมทีไ ยังตຌองอยูภาย฿ตຌการก้ากับควบคุมดูล

จากสวนภูมิภาค 
 9. ระบบฐานขຌอมูลเมตรงตามความจริง ชน จ้านวนประชากรฝงเมตรงกับฐานขຌอมูลท้า฿หຌการ

เดຌรับการจัดสรรงบประมาณบางอยางเมตรงกับความปຓนจริง 
 10. ปัญหาดຌานศรษฐกิจภาย฿นประทศกิดการชะลอตัว 
 11. ประชนละหนวยงานอืไนโ ทีไมีอยู฿นพื นทีไขาดความรวมมือ฿นการท้างาน ท้า฿หຌเมกิดการ      

บูรณาการรวมกัน 
 12. ความหลากหลายของประชากรทีไขຌามาท้างาน฿นพื นทีไสงผลท้า฿หຌกิดปัญหายาสพติดละ

ปัญหาอาชญากรรมพิไมมากขึ น 
 13. กฎหมายผังมืองยังเมเดຌถูกน้ามา฿ชຌบังคับอยางจริงจัง 
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3.2 การประมินสถานการณ์สภาพวดลຌอมภายนอกทีไกีไยวขຌอง 
                ดຌานสภาพภูมิประทศ/ทรัพยากรธรรมชาติ/ประวัติศาสตร์ 

      ขอบขาย ปริมาณของปัญหา พืๅนทีไป้าหมาย กลุมป้าหมาย 
       ต้าบลหมอนนางปຓนพื นทีไทีไมีการท้าปศุสัตว์ละรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมาก จึงท้า฿หຌมี

รงงานซึไงปຓนประชากรฝงอยู฿นขตพื นทีไจ้านวนมากท้า฿หຌกิดหลงทีไปຓนชุมชนออัดละตลาดทีไเม                    
ถูกสุขลักษณะมาตรฐาน    

     - การคาดการณ์ นวนຌม฿นอนาคต 
      1.  ชุมชนสะอาด  นามอง 
      2.  อนุรักษ์ฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
      3.  ปลูกฝังจิตส้านึกการหวงหนทรัพยากรธรรมชาติ 
      4.  พิไมพื นทีไสีขียว  ลดมลภาวะลกรຌอน   
 

      ดຌานสภาพทางศรษฐกิจ   
     ขอบขาย ปริมาณของปัญหา พืๅนทีไป้าหมาย กลุมป้าหมาย 

      ประชาชนสวน฿หญ฿นต้าบลหมอนนางประกอบอาชีพปศุสัตว์ลี ยงหมู บางสวนประกอบอาชีพ
รับจຌางพราะปຓนพื นทีไทีไมีรงงานอุสาหกรรมมาก ละยังมีการท้ากษตรปลูกขຌาวละปลูกอຌอย รวมถึงยังมี
อาชีพสริมคือการท้าผลเมຌดินปัຕนปຓนอาชีพสริมอีกทางหนึไง   

     - การคาดการณ์  นวนຌม฿นอนาคต 
      1. มีตลาดสงสินคຌา  ผลิตภัณฑ์การกษตรละสินคຌาอืไนโ  
      2. มีความรูຌ฿นผลิตสินคຌาการกษตรละสินคຌาอืไนโ  ละความรูຌกีไยวกับการปรรูปผลิตภัณฑ์ 
      3. สนับสนุนอาชีพสริมละการพัฒนาอาชีพ  ชน ผลเมຌดินปัຕน 

      ดຌานสภาพทางสังคมละความป็นอยูของผูຌคน฿นชุมชน 
     ขอบขาย ปริมาณของปัญหา พืๅนทีไป้าหมาย กลุมป้าหมาย 
     มืไอภาคการกษตร  เดຌรับผลกระทบ ลูกหลานริไมขຌาสูระบบรงงานอุตสาหกรรม  ความปຓน

สังคมทีไมีวิถีบบชนบท  บຌานอยูอาศัยกือบทุกหลังมีบริวณหลือสามารถปลูกพืชผักสวนครัวเดຌ  ตมีนຌอยมาก
ทีไผลิตเวຌบริภคองพืไอลดรายจาย  การซื อสินคຌาบริภคจึงมากขึ น  สารคมีทีไปนปຕอนมากับอาหารจึงเมอาจ
หลีกลีไยงเดຌ  ท้า฿หຌเดຌรับสารคมีละเมอาจทราบปริมาณสารคมีทีไขຌาสูรางกาย ท้า฿หຌจใบปຆวยงายสุขภาพเม
ขใงรง  รายเดຌสวน฿หญกิดจากการเปท้างาน  บางสวนอพยพยຌายถิไนเปอยู฿นมืองหลวงละทีไอืไนพืไอ
สวงหาสิไงทีไดีกวา  ละลูกหลานสง฿หຌ  ครอบครัวขนาด฿หญทีไคยอยูพรຌอมหนຌา  กลายปຓนครอบครัวดีไยว  
หลือตคนฒาคนกฝງาบຌานละสงลูก฿หຌมาอยูกับ ปูຆ ยา ตา ยาย  ดยสงรายเดຌบางสวน฿หຌปຓนรายดือน  
ผูຌสูงอายุหลายครอบครัวทีไตຌองอยูตามล้าพังกับหลานทีไตຌองรียนหนังสือ  ทคนลยีการสืไอสารทีไหลงคิดกันวา
ปຓนความทันสมัย  ดใกละยาวชนสวนมาก฿ชຌเป฿นทางทีไผิด   อาจท้า฿หຌกิดปัญหากีไยวกับดใกละยาวชน
หลายโดຌาน  ทั งกลุมมัไวสุมทางพศ  ยาสพติด  เมมีกิจกรรม฿หຌยาวชนเดຌมีสวนรวมละจิตส้านึก฿นการมีสวน
รวมรับผิดชอบตอสังคม  ผูຌคนริไมมีความปຓนอยูบบตัว฿ครตัวมันเมสน฿จ฿คร  สถิติ฿นการประกอบกิจการคຌา
กีไยวกับดใกละยาวชนมีพิไมมากขึ นรืไอยโ  ตรงกันขຌามกับการลดลงของคนทีไเปวัด หรือท้าบุญ฿สบาตร 
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      - การคาดการณ์  นวนຌม฿นอนาคต 
      1. มีคุณภาพชีวิตทีไดี   
      2. กຌเขปัญหายาสพติด 
      3. จัดสวัสดิการของผูຌสูงอายุ/ผูຌพิการ/ผูຌดຌอยอกาส/ผูຌปຆวยอดส์ 
  

      ดຌานสภาพครงสรຌางพืๅนฐาน   
     ขอบขาย ปริมาณของปัญหา พืๅนทีไป้าหมาย กลุมป้าหมาย 

      สຌนทางการดินทาง฿นชุมชน  หากปຓนถนนทีไอยู฿นความรับผิดชอบของทศบาลต้าบลหมอนนาง  
สຌนทางสายหลักสวน฿หญมีสภาพการ฿ชຌงานเดຌดี  พราะทศบาลต้าบลหมอนนาง฿หຌการอา฿จ฿ส฿นรืไอง
ปรับปรุงซอมซมถนน฿หຌอยู฿นสภาพดีพรຌอม฿ชຌงานครอบคลุมทุกหมูบຌาน มีพียงถนนสายรองสวนนຌอยทีไยังปຓน
ถนนดินหรือลูกรังทีไปຓนหลุมปຓนบอ ขรุขระ สวนถนนชืไอมตอระหวางต้าบลยังปຓนหลุมปຓนบอ บางสายตຌอง
เดຌรับการบูรณาการรวมกัน  บางสายเมสามารถพัฒนาเดຌ  พราะเมอยู฿นความรับผิด  ยังเมเดຌรับการถายอน  
ทอระบายน ้ายังมีเมทัไวถึงถนนทุกสาย  ละเมเดຌระดับ  ตຌอง฿ชຌงบประมาณจ้านวนมาก฿นการพัฒนา                       
อาจปຓนพราะการ฿ชຌน ้าของครัวรือน  มีการทิ งศษอาหาร ศษผัก หรืออืไนโ ลงทอท้า฿หຌอุดตัน  รางระบายน ้า
ฝาตะกรงหลใกกใมีการช้ารุด  มีการขยายเฟฟງาพืไอการกษตร  เฟฟງาสาธารณะ  ตยังเมครอบคลุมทุกพื นทีไ
นืไองจากตຌอง฿ชຌงบประมาณจ้านวนมากละปຓนการอุดหนุนการเฟฟງาสวนภูมิภาค฿นการด้านินการซึไงมี
ขຌอจ้ากัด฿นการด้านินการขึ นอยูกับหลักกณฑ์ของการเฟฟງา  สวนน ้าประปา มี฿ชຌครบทุกครัวรือน  
      - การคาดการณ์  นวนຌม฿นอนาคต 
      1. กอสรຌาง  ปรับปรุง  สຌนทางการคมนาคม฿หຌสะดวก  ทัไวถึงละครอบคลุมทุกหมูบຌาน 
      2. กอสรຌางวางทอระบายน ้า  รางระบายน ้า  พืไอกຌเขปัญหาน ้าทวมขัง 
      3. ขยายขตเฟฟງา฿หຌทัไวถึงครอบคลุมทุกพื นทีไ 
      4. ขุดลอกคลอง หลงน ้าตางโ  กຌเขปัญหาการขาดคลนน ้าพืไอท้าการกษตร 
      5. มีน ้าประปาทีไสะอาดพืไออุปภคบริภคทุกครัวรือน 

     6. มีการจราจรทีไสะดวก  ปลอดภัย 
       

     ดຌานสภาพทางสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม   
ขอบขาย ปริมาณของปัญหา พืๅนทีไป้าหมาย กลุมป้าหมาย 
มีรงพยาบาลสงสริมสุขภาพประจ้าต้าบล  ทีไสามารถรองรับผูຌคนทีไจใบปຆวยเดຌมากพอสมควร  

ผูຌคนริไมมีปัญหาดຌานสุขภาพมากขึ น  เมมีความรูຌรืไองการปງองกันรคอยางถูกวิธี  มี อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมูบຌาน(อสม.)฿นการอ้านวยความสะดวกกประชาชน฿นดຌานสุขภาพ  บางหมูบຌานมีลานกีฬาประจ้า
หมูบຌาน  ตขาดอุปกรณ์ครืไองออกก้าลังกายทีไพียงพอ  

ปัญหาถนนหนทางทีไมีหญຌาขึ นรกรุงรัง  ปัญหาขยะครัวรือนทีไพิไมปริมาณมากขึ นทุกวันละเมมี
การคัดยกขยะ พราะขยะบางสวนสามารถน้ากลับมา฿ชຌ฿หมเดຌ  ละขยะปยกสามารถน้าเปท้าปุຉยอินทรีย์เดຌ 

- การคาดการณ์  นวนຌม฿นอนาคต 
1. มีสถานทีไออกก้าลังกายละนันทนาการอยางพียงพอ 
2. ฿ชຌพื นทีไสาธารณะประยชน์หรือพื นทีไวางปลา฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  
3. สงสริมสุขภาพรางกาย฿หຌขใงรง 
4. ฿หຌความรูຌกีไยวกับการบริภคอาหาร  ละจัด฿หຌมีอาสาสมัครสาธารณสุข ดูสสอดสองปัญหาสุขภาพ 
5. มีการจัดการปัญหาขยะ  สิไงปฏิกูล  น ้าสีย  อยางปຓนระบบ 



30 
 

 
ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

ดຌานสภาพทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ละการทองทีไยว 
ขอบขาย ปริมาณของปัญหา พืๅนทีไป้าหมาย กลุมป้าหมาย 
มีวัดละมัสยิดทีไปຓนสถานทีไศักดิ์สิทธิ์ละปຓนสถานทีไยึดหนีไยวจิต฿จของคน฿นชุมชน  มีการจัด

งานประพณี  อยางสมไ้าสมอ  ปຓนประจ้า  ชน  งานบุญประพณีประจ้าป  งานขຌาพรรษา  ฯลฯ  บางคน
หรือบางครอบครัวกใมีความสน฿จ฿นรืไองรักษาขนบธรรมนียมประพณีปຓนอยางดี  นอกจากศาสนาพุทธ฿น
พื นทีไต้าบลหมอนนางยังมีประชากรทีไนับถือศาสนาอิสลามอีกจ้านวนหนึไง  ฿นดຌานการศึกษากใมีทั งศูนย์พัฒนา
ดใกลใกละรงรียน฿นพื นทีไต้าบลหมอนนางทีไ฿หຌความรูຌกดใกละยาวชน฿นต้าบลปຓนอยางดี จะมีปัญหา
ฉพาะรืไองของการ฿ชຌทคนลยีตามยุคสมัยทีไอาจจะ฿ชຌเป฿นทางทีไผิดท้า฿หຌกิดปัญหาของดใกละยาวชน 

      - การคาดการณ์  นวนຌม฿นอนาคต 
      1. จัดกิจกรรมอนุรักษ์  สืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  ประพณีเทย  ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ปຓนประจ้า 

2. สงสริมการศึกษาทุกระบบ  
      ดຌานสภาพทางการมืองการบริหาร 

     ขอบขาย ปริมาณของปัญหา พืๅนทีไป้าหมาย กลุมป้าหมาย 
     ปัญหาดຌานการมืองการบริหารนั น  ถือวาปຓนปัญหาส้าคัญตอการบริหารงาน฿นทຌองถิไน  

ประชาชน฿นขตต้าบลหมอนนาง บางสวนขาดความตระหนักความกระตือรือรຌน฿นการทีไจะรวมกิจกรรม
ทางการมือง การบริหารงาน ชน การปะชาสังคม การขຌารวมประชุม อบรม หรือการ฿หຌความรูຌ฿นรืไองตางโ  
สาหตุมาจากประชาชน฿นพื นทีไประกอบอาชีพรับจຌาง คຌาขาย ชวงวลา฿นการประกอบอาชีพของประชาชน
ตรงกันกับวลาราชการ บางสวนเมเดຌอยู฿นพื นทีไ ละบางสวนปຓนผูຌคนทีไอพยพยຌายถิไนฐานมาจากทีไอืไน                    
ดຌานการมีสวนรวมจึงยังเมประสบความส้ารใจ ท้า฿หຌเมทราบความตຌองการของประชาชนจากสียงสวนมาก
อยางทຌจริง ละปัญหาทีไส้าคัญอีกดຌานหนึไง  คือ   

1. คน  ขาดบุคลากร฿นการปฏิบัติงาน฿นดຌานความชีไยวชาญ   หรือบุคลากรเมมี
ประสิทธิภาพหรือ คน ฿นความหมายอยางกวຌางกใคือคน฿นชุมชนทีไมีสวนรวม฿นการพัฒนาดຌวย   

2. งบประมาณ  นืไองดຌวยความตຌองการของประชาชน฿นการ฿หຌทศบาลต้าบลหมอนนางกຌเข
ปัญหามีมากละตลอดวลา  งบประมาณ฿นการบริหารมีจ้ากัด  จึงท้า฿หຌการบริหารงานเมบรรลุวัตถุประสงค์   

3. วัสดุอุปกรณ์  ชนครืไองจักร ครืไองมือ  อาคาร  สถานทีไ   ทีไจะสามารถน้ามา฿ชຌ฿นการ
บริหารจัดการทຌองถิไน฿หຌกิดการพัฒนาสูงสุด  ทศบาลยังเมมีวัสดุ  อุปกรณ์  ทีไน้ามา฿ชຌ฿นการกຌเขพัฒนาเดຌ
อยางตใมทีไ  นืไองจากงบประมาณ฿นการจัดหามีจ้ากัด   
  4.  การบริหารงาน  คือการขับคลืไอนทรัพยากรทั งสามประการ  คน  งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์  ฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานจึงปຓนทั งศาสตร์ละศิลปຊทีไจะตຌองศึกษาละน้าเป
ปฏิบัติ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ  มีประสิทธิภาพ  ละประสิทธิผลอยางทຌจริง  

     - การคาดการณ์  นวนຌม฿นอนาคต 
      1. ประชาสัมพันธ์ ผยพร  สงสริม฿หຌประชาชนมีความสน฿จ  มีสวนรวม  ฿นการพัฒนา฿นต้าบล 
      2. จัดตั งกลุม฿นดຌานตางโของชุมชน 
      3. สงสริมพัฒนาระบบการท้างาน  ดยจัด฿หຌมีการพิไมประสิทธิภาพละทัศนคติทีไดี฿นการ
ท้างาน พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿นการท้างาน  ท้า฿หຌมีขวัญละก้าลัง฿จ฿นการท้างาน   
      4. ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
      5. จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์พืไอน้ามา฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการ 

6. ผูຌบริหาร  พนักงาน  มีความสามัคคี  ปຓนบบอยางทีไดี  ละมีความยุติธรรม                                    
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ครงสรຌางความชื่อมยงผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลต าบลหมอนนาง พ.ศ. 2561 - 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์  
ชาติ 20 ปี 

ผนพัฒนา
ศรษฐกิจฯ
ฉบับทีไ 12 

ยุทธศาสตร์  
กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของ
จังหวัดชลบุร ี

ยุทธศาสตร์ดຌานการ
สรຌางความสามารถ฿น

การขงขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา                          
ละสรมิสรຌาง   
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการสรຌาง
อกาสความสมอภาคละ                   
ความทาทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
การติบตบนคณุภาพชีวิต
ทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับ
สมดลุละพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

การสรຌางความขຌมขใง
ทางศรษฐกิจละ

ขงขันเดຌอยางยัไงยืน 

 ยุทธศาสตร์พัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐาน             

ละระบบลจิสติกส ์

 ยุทธศาสตร์การ
สรมิสรຌางละพัฒนา

ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์การสรຌาง
ความป็นธรรมลดความ

หลืไอมลๅ้า฿นสังคม 

ยุทธศาสตร์การติบต            
ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม        
พืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน 

การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ                
การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ         

ละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 

อนุรักษ์ละฟื้นฟูทรัพยากร             
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม              

พืไอ฿หຌกิดประยชน์อยางยัไงยืน 

สงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรม
฿หຌป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม 

พัฒนาระบบ Logistics 
สนับสนุนการป็นประตสูู

ศรษฐกิจลก 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 
สงสริมอุตสาหกรรม฿หຌมีการ฿ชຌทคนลยีสะอาด      

฿นการผลติละค้านึงถึงผลกระทบทางสังคม            
ละสิไงวดลຌอมพืไอสรมิสรຌางขีดความสามารถ          

฿นการขงขันของภาคอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 
พัฒนาระบบผังมืองระบบ Logistics ครงสรຌาง
พืๅนฐานละหลงนๅ้าพืไอรองรับการขยายตัวทาง

ศรษฐกิจละสังคมของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม     
ดຌวยกระบวนการ มีสวนรวม ฿หຌกิดความสมดุล            

฿นระบบนิวศน์ละการ฿ชຌประยชน์ 
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ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน฿น

ขตจังหวัด
ชลบุร ี

บบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1  
การพัฒนาดຌาน

ครงสรຌาง
พืๅนฐาน/

สาธารณูปภค 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2  
การสงสริม

วัฒนธรรมละ
การทองทีไยว                 

ทีไยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3  
การพัฒนากษตร 
อุตสาหกรรม฿หຌ
เดຌมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  
การพัฒนา

คุณภาพชีวิตคู           
ศรษฐกิจ
พอพียง 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5  
การอนุรักษ์  

ฟื้นฟูสิไงวดลຌอม 
ละพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6  
การพัฒนาดຌาน

การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ทีไ 7  
การพัฒนาดຌาน
ความปลอดภัย      

฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนา

ทศบาลตา้บล
หมอนนาง 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1  
การสงสริมละ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2  
การพัฒนา
ศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 
  การพัฒนา

ครงสรຌางพืๅนฐาน 
ระบบสาธารณูปภค 
สาธารณูปการละ

สิไงวดลຌอมทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  
การพัฒนา

การมืองละการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5  
การพัฒนาดຌาน
ศาสนา ศิลปะ
ละวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6  
การพัฒนา
ทรัพยากร             

ธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

 
 

ปງาประสงค ์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
จัดการดຌานสวสัดิการ             
สังคม การศึกษา กีฬา 

นันทนาการ ละสาธารณสุข                                
มีประสิทธิภาพ ประชาชน                 

มีความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

การบริหารงานละ
ปฏิบัติงานของทศบาล
มีประสิทธิภาพ สงสรมิ
กระบวนการมีสวนรวม
ละความรวมมือทุก

ภาคสวน฿นการพัฒนา
ทຌองถิไน 

ระบบการคมนาคม
ขนสง มีประสิทธ ิ
ภาพเดຌมาตรฐาน 
ละพียงพอตอ

ความตຌองการของ
ประชาชน 

ศรษฐกิจชุมชนมี
ความขຌมขใง มี
ศักยภาพ฿นการ
พัฒนาอาชีพ 

ประชาชนมีรายเดຌ
พิไมขึๅน 

สงสริมศาสนา               
จัดงานบุญตาม

ประพณีตางโพืไอ
สืบสานวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม

เดຌรับการดูลรักษา 
ประชาชนมีสวนรวม

฿นการอนุรักษ์                    
ละฟื้นฟ ู
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บบ ยท.01 

 
กลยุทธ์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความป็นอยูทีไ
ดี฿หຌกับประชาชน

฿นพืๅนทีไ 

การสรຌางความ
ขຌมขใงของชุมชน 
ละสรຌางรายเดຌ
฿หຌกประชาชน 

การพัฒนาระบบ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ระบบสาธารณูปภค 
สาธารณูปการ 

ท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี 

ประพณี ละภูมิ
ปัญญาชาวบຌาน 

การบริหารจัดการทีไดี               
ละสงสรมิสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชน฿นการพัฒนา

ทຌองถิไนของรา฿หຌนาอยู 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติละสิไงวดลຌอม 

 
 

ผนงาน 

 
ผนงาน

สาธารณสุข 

 
ผนงาน
การศึกษา 

 
ผนงานสังคม

สงคราะห ์

 
ผนงาน            
งบกลาง 

 
ผนงานสรຌาง
ความขຌมขใง
ของชุมชน 

 
ผนงานคหะ

ละชุมชน 

 
ผนงาน

บริหารงาน
ทัไวเป 

 
ผนงานสรຌาง

ความสงบ
ภาย฿น 

ผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม ละ
นันทนาการ 

 
 
 

ผลผลติ/
ครงการ 

ครงการดຌาน
การศึกษา
จ้านวน 15 
ครงการ

(รายละอียด
ตามบบ ผ01)
ครุภณัฑ์จ้านวน 
10 รายการ 
(รายละอียด

ตามบบ ผ08) 

ครงการดຌาน
สาธารณสุข
จ้านวน 22 
ครงการ 

(รายละอียด
ตามบบ ผ01) 
ครุภณัฑ์จ้านวน 

3 รายการ 
(รายละอียด

ตามบบ ผ08) 

ครงการดຌาน
สังคม

สงคราะห์
จ้านวน 5 
ครงการ 

(รายละอียด
ตามบบ ผ01)  

ครงการดຌาน
บริหารงานงบ
กลาง จ้านวน 
5 ครงการ 
(รายละอียด

ตามบบ ผ01)  

ครงการดຌาน
ความขຌมขใง
ของชุมชน 
จ้านวน 2 
ครงการ 

(รายละอียด
ตามบบ ผ01)  

ครงการดຌานคหะ
ชุมชน จ้านวน 58 

ครงการ 
(รายละอียดตาม
บบ ผ01) ละ
ตามบบ ผ03) 

ครุภณัฑ์จ้านวน 2 
รายการ 

(รายละอียดตาม
บบ ผ08) 

ครงการดຌาน
บริหารงาน

ทัไวเปจ้านวน 
21 ครงการ 
(รายละอียด

ตามบบ           
ผ01) ละ
ตามบบ          

ผ03)  

 

ครงการดຌาน
รักษาความ
สงบภาย฿น
จ้านวน 3
ครงการ 

(รายละอียด
ตามบบ           

ผ01  

 

 

ครงการดຌาน
การศาสนา 

วัฒนธรรมละ
นันทนาการ
จ้านวน 16
ครงการ 

(รายละอียด
ตามบบ           

ผ01  
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3.4 ผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map)  
 
   

 

 

  

        

 

        

 

  

 

 

 

 

 

บบ ยท.02 

 
วิสัยทัศน์ 

 
สงสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับ บริหารจัดการ฿หຌประชาชน เดຌรับความพึงพอ฿จ สงสริมสุขภาพพลานามัย                                      

รักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน พัฒนาทຌองถิไน฿หຌจริญกຌาวหนຌาทุกดຌาน 

 
ยุทธศาสตร ์

การสงสริม
ละพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
ศรษฐกิจ 

การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบ
สาธารณูปภค สาธารณูปการละ

สิไงวดลຌอมทางสังคม 

การพัฒนา
การมืองละการ
บริหารจดัการ 

การพัฒนาดຌาน
ศาสนา ศิลปะ
ละวัฒนธรรม 

การพัฒนาทรัพยากร             
ธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

 
 
 

ปງาประสงค ์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
จัดการดຌานสวสัดิการ             
สังคม การศึกษา กีฬา 

นันทนาการ ละสาธารณสุข                                
มีประสิทธิภาพ ประชาชน                 

มีความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

ศรษฐกิจชุมชนมี
ความขຌมขใง มี
ศักยภาพ฿นการ
พัฒนาอาชีพ 

ประชาชนมีรายเดຌ
พิไมขึๅน 

ระบบการคมนาคม
ขนสง มปีระสิทธิ 
ภาพเดຌมาตรฐาน 
ละพียงพอตอ

ความตຌองการของ
ประชาชน 

การบริหารงานละ
ปฏิบัติงานของทศบาล
มีประสิทธิภาพ สงสรมิ
กระบวนการมีสวนรวม
ละความรวมมือทุก

ภาคสวน฿นการพัฒนา
ทຌองถิไน 

สงสริมศาสนา               
จัดงานบุญตาม

ประพณีตางโพืไอ
สืบสานวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม

เดຌรับการดูลรักษา 
ประชาชนมีสวนรวม

฿นการอนุรักษ์                    
ละฟื้นฟู 
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ผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map)  (ตอ) 
 

   

  

   

 

 

 

        

 

 

 

   

บบ ยท.02 

 
 
 

คาปງาหมาย 

1. พัฒนา สงสรมิ สนับสนุน การศึกษาทัๅง฿นระบบละนอก
ระบบ 
2. พัฒนา สงสริมสนับสนุน การบรกิารสาธารณสุขของ
หมูบຌาน การปງองกันละระงับรคติดตอ ควบคมุ
ปງองกันรคระบาด฿นพืๅนทีไ 
3. พัฒนาสังคมละสงสริมคณุภาพชีวิต฿หຌกับผูຌสูง 
อายุ ผูຌพิการ ผูຌปຆวยอดส์ ผูຌยากเรຌ ละผูຌดຌอยอกาส 
4. ด้านินการกຌเขปัญหายาสพตดิ พิไมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน฿หຌก อปพร. พิไมศักยภาพการปງองกันละ
บรรทาสาธารณภยัละลดอุบัติหตบุนทຌองถนน ฿หຌ
ความรูຌละปลูกจติสา้นึก฿หຌประชาชนมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ พืไอความมัไนคงของชาติ 

สงสริม฿หຌกลุมอาชีพ
สรຌางงาน สรຌางรายเดຌ 
ละพัฒนาสินคຌาทาง
การกษตร ละสรຌาง
อาชีพพืไอพิไมรายเดຌ
฿หຌกับประชาชน ตาม
นวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน 
ดยมุงสรຌางละ
บูรณะถนน หลงนๅ้า 
ละสาธารณูปภค
สาธารณูปการ พืไอ
ความป็นอยูทีไดีของ
ประชาชน 

พัฒนาขีดความสามารถ
฿นการ฿หຌบริการ
ประชาชนละการ
ปฏิบัติงาน ละพัฒนา
อุปกรณ์ ครืไองมือ 
ครืไอง฿ชຌ ละสถานทีไ
฿นการปฏิบัติงาน พืไอ
มุงสรຌางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร฿หຌพรຌอมบริการ
ประชาชน 

สงสริมละ
สนับสนุนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ละ 
นันทนาการ 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติละ
สิไงวดลຌอม  
ชน ปลูกตຌนเมຌ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
หลงนๅ้า การ
บริหารจัดการ
ขยะ 
 

 
กลยุทธ์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความป็นอยูทีไ
ดี฿หຌกับประชาชน

฿นพืๅนทีไ 

การสรຌางความ
ขຌมขใงของชุมชน 
ละสรຌางรายเดຌ
฿หຌกประชาชน 

การพัฒนาระบบ
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ระบบสาธารณูปภค 
สาธารณูปการ 

การบริหารจัดการทีไดี               
ละสงสรมิสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชน฿นการพัฒนา

ทຌองถิไนของรา฿หຌนาอยู 

ท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี 

ประพณี ละภูมิ
ปัญญาชาวบຌาน 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติละสิไงวดลຌอม 

 
 

ผนงาน 

 
ผนงาน
การศึกษา 

 
ผนงาน

สาธารณสุข 

 
ผนงานสังคม

สงคราะห ์

 
ผนงาน            
งบกลาง 

 
ผนงานสรຌาง
ความขຌมขใง
ของชุมชน 

 
ผนงานคหะ

ละชุมชน 

 
ผนงาน

บริหารงาน
ทัไวเป 

 
ผนงานสรຌาง

ความสงบ
ภาย฿น 

ผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม ละ
นันทนาการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชืไอมยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.฿นเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชีๅวัด
ผลผลิต/
ครงการ 

คาเป้าหมาย ความกຌาวหนຌาของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6 
พัฒนาคนละชุมชน฿หຌ 
มีคุณภาพดยการ
จัดบริการสังคม฿หຌมี
คุณภาพละมาตรฐาน
รองรับการจริญติบต
ดຌานศรษฐกิจละสังคม
เดຌอยางสมดุลละยัไงยืน 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 4 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคู
ศรษฐกิจพอพียง 
 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 1 
การสงสริมละ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการ
จัดการดຌาน
สวัสดิการสังคม
นันทนาการละ
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย฿นชวีิต
ละทรัพย์สิน 

กณฑ์฿นชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% จ านวนกิจกรรมทีไสงสริม
สนับสนุนดຌานความ
ปลอดภัยละคุณภาพ
ชีวิตการพัฒนาดຌาน
การศึกษา สงสริมการ
สาธารณสุข สนับสนุน
ละสงสริมการป้องกัน
ละกຌเขปัญหายาสพ
ติด 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความป็นอยูทีไดี
฿หຌกับประชาชน฿น
พืๅนทีไ 

1. ครงการดຌาน
การศึกษาจ านวน 
15 ครงการ 

2. ครงการดຌาน
สาธารณสุข จ านวน 
22 ครงการ 

3. ครงการดຌาน
บริหารงานงบกลาง 
จ านวน 5 ครงการ 

4. ครงการดຌานสังคม
สงคราะห์ จ านวน 5 
ครงการ 

ผนงานการศึกษา 
ผนงานสาธารณสุข
ผนงานสังคม
สงคราะห์  ผนงาน
งบกลาง 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ละ
สิไงวดลຌอมดຌวยระบบ
การมีสวนรวม฿หຌกิด
ความสมดุล฿นระบบ
นิวศน์ละการ฿ชຌ
ประยชน ์

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคู
ศรษฐกิจพอพียง 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 
การพัฒนา
ดຌานศรษฐกิจ 

ศรษฐกิจชุมชน              
มีความขຌมขใง             
มีศักยภาพ฿นการ
พัฒนาอาชีพ
ประชาชนมีราย 
เดຌพิไมขึๅน 

กณฑ์฿นชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% สงสริมการประกอบ
อาชีพทีไยัไงยืนละมี
รายเดຌทีไมัไนคงสงสริมภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน พัฒนา
คุณภาพสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์สงสริม
การด ารงชีวิตตามหลกั
ศรษฐกิจพอพียง
สงสริม฿หຌมีตลาดพืไอ
ป็นศูนย์กลาง฿นการ
จ าหนายสินคຌาการกษตร 

การสรຌางความ
ขຌมขใงของชุมชน
ละสรຌางรายเดຌ
฿หຌกประชาชน 

ครงการดຌานความ
ขຌมขใงของชุมชน 
จ านวน 2 ครงการ 

ผนงานสรຌางความ
ขຌมขใงของชุมชน 

 

 

 

 

บบ ยท.03 



37 
    ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

รายละเอียดยุทธศาสตร์  (ตอ) 

ความเชืไอมยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.฿นเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชีๅวัด
ผลผลิต/
ครงการ 

คาเป้าหมาย ความกຌาวหนຌาของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
ครงการ 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 
พัฒนาระบบผังมือง
ระบบ Logistics 
ครงสรຌางพืๅนฐานละ
หลงนๅ าพืไอรองรับการ
ขยายตัวทางศรษฐกิจ
ละสังคมของจังหวัด 

 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 1 
การพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน
สาธารณูปภค 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 
การพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐาน
ระบบ
สาธารณูปภค
สาธารณูปการ
ละสิไงวดลຌอม
ทางสังคม 
 

1 ระบบคมนา  
คมขนสงมี
ประสิทธิภาพเดຌ
มาตรฐานละ
พียงพอตอ
ความตຌองการ
ของประชาชน 

 
 
 
2 ระบบ

สาธารณูปภค
สาธารณูปการ
พียงพอละทัไว 
ถึง 

กณฑ์฿นชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
กณฑ์฿นชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

 - จ านวนปริมาณ
สຌนทางคมนาคม
พิไมขึๅน 

 - จ านวนปริมาณถนน 
สะพาน ทอระบาย
นๅ า ฯลฯ เดຌรับการ
บ ารุง   

 - ระดับความพอ฿จ
ของผูຌรับบริการ 
ฯลฯ 

 
 - ปริมาณระบบ

สาธารณูปภค
สาธารณูปการทีไ
พิไมขึๅน 

 - ระดับความพึงพอ฿จ
ของผูຌรับบริการ 

การพัฒนาระบบ
ครงสรຌางพืๅนฐาน
ระบบสาธารณูปภค
สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 - การพัฒนาระบบ

ครงสรຌางพืๅนฐาน
ระบบสาธารณูปภค
สาธารณูปการทีไ
สะดวกพียงพอเดຌ
มาตรฐาน ชน 
หลงนๅ าพืไอการ
อุปภค บริภค
ทางการกษตร 
ประปา เฟฟา้สง
สวาง สนามกีฬา 
สวนสาธารณะ ฯลฯ 

 

กอสรຌางปรับปรุง
สຌนทางคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - กอสรຌาง ปรับปรุง 

ซอมซม บ ารุง
ระบบ
สาธารณูปภค 
สาธารณูปการ฿หຌดี
ขึๅน 

ผนงานคหะละชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผนงานคหะละชุมชน 

 
 

 

 

 

บบ ยท.03 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์  (ตอ) 

ความเชืไอมยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.฿นเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชีๅวัด
ผลผลิต/
ครงการ 

คาเป้าหมาย ความกຌาวหนຌาของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
ครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6 
พัฒนาคนละชุมชน฿หຌ 
มีคุณภาพดยการ
จัดบริการสังคม฿หຌมี
คุณภาพละมาตรฐาน
รองรับการจริญติบต
ดຌานศรษฐกิจละสังคม
เดຌอยางสมดุลละยัไงยืน 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 6 
การพัฒนาดຌาน
การบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 
การพัฒนา
การมืองละการ
จัดการ 

การบริหารงาน
ละปฏิบัติงาน
ของทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
สงสริม
กระบวนการมี
สวนรวมละ
ความรวมมือทกุ
ภาคสวน฿นการ
พัฒนา 

กณฑ์฿นชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80%  - ระดับความพึงพอ฿จ 
ของผูຌรับบริการ 

 - รຌอยละบุคลากรเดຌรับ
การพัฒนาพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน 

 - รຌอยละของกจิกรรมทีไ
ประชาชนมีสวนรวม฿น
การด านินงาน  

 

การบริหารจัดการทีไดี
ละสงสริมสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชน฿นการ
พัฒนาทຌองถิไนของรา
฿หຌนาอยู 

ครงการดຌานการ
พัฒนาการมืองละ
การจัดการจ านวน 
21 ครงการ 

ผนงานบริหารงาน
ทัไวเป 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6 
พัฒนาคนละชุมชน฿หຌ 
มีคุณภาพดยการ
จัดบริการสังคม฿หຌมี
คุณภาพละมาตรฐาน
รองรับการจริญติบต
ดຌานศรษฐกิจละสังคม
เดຌอยางสมดุลละยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 
การสงสริม
วัฒนธรรมละ
การทองทีไยวทีไ
ยัไงยืน 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5
การพัฒนาดຌาน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

สงสริมศาสนาจัด
งานบุญตาม
ประพณีตางโ
พืไอสืบสาน
วัฒนธรรม 

กณฑ์฿นชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% สงสริมการอนุรักษ์
ประพณ ีศิลปะ 
วัฒนธรรมทຌองถิไน 
สงสริมการท านุบ ารุง
ศาสนาละสถาบัน 
สริมสรຌางคุณธรรม 
จริยธรรม สงสริมดຌาน
การกีฬาละนันทนาการ  

ท านุบ ารุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประพณีละภูมิ
ปัญญาชาวบຌาน 

ครงการดຌานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
ละนันทนาการ 
จ านวน 16 
ครงการ 

ผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ละสิไงวดลຌอมดຌวย
ระบบการมีสวนรวม฿หຌ
กิดความสมดุล฿นระบบ
นิวศน์ละการ฿ชຌ
ประยชน ์

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 
การอนุรักษฟ์ื้นฟู
สิไงวดลຌอมละ
พลังงาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6 
การพัฒนาดຌาน
ความปลอดภยั฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติละ
สิไงวดลຌอมเดຌรับ
การดูลรักษา
ประชาชนมีสวน
รวม฿นการ                   
อนุรักษ์ละฟื้นฟ ู

กณฑ์฿นชิง
ปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมเดຌรับการ
ดูลรักษาประชาชนมี
สวนรวม฿นการอนุรกัษ์
ละฟื้นฟ ู

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

1 ครงการปลูก
ตຌนเมຌ 

2 ครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์/฿นพืๅนทีไ
ทศบาลต าบล
หมอนนาง 

3 ครงการปลูก 
หญຌาฝก 

ผนงานคหะละ
ชุมชน 
ผนงานสาธารณสุข 

 

 

บบ ยท.03 



39 

 

 

ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

 สวนที่ 4 การน าแผนพัฒนาทຌองถิ่นสี่ปีไปสูการปฏิบัติ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ทีไ ยุทธศาสตร ์ ดຌาน ผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการ 
สงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดຌานบริหารทัไวเป 
ผนงานบริหารงานทัไวเป ส านักปลดั - 

ผนงานรักษาความสงบภาย฿น งานป้องกันฯ - 

ดຌานบริการชุมชน 

ละสังคม 

ผนงานการศึกษา กองการศึกษา - 

ผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข - 

ผนงานสังคมสงคราะห ์ ส านักปลดั - 

ผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

ละนันทนาการ 
กองการศึกษา - 

ดຌานการด านิน    
การอืไน 

ผนงานงบกลาง ส านักปลดั - 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ ดຌานบริการชุมชน 

ละสังคม 

ผนงานสริมสรຌางความ 

ขຌมขใงชุมชน 

ส านักปลดั - 

ดຌานการด านิน    
การอืไน 

ผนงานงบกลาง ส านักปลดั - 

ดຌานบริหารทัไวเป ผนงานบริหารงานทัไวเป ส านักปลดั - 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานครงสรຌาง  
พืๅนฐาน ระบบสาธารณปูภค 

สาธารณูปการละสิไงวดลຌอมทาง 
สังคม 

ดຌานบริการชุมชน
ละสังคม 

ผนงานคหะละชุมชน กองชาง - 

ผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข - 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการมอืง 
ละการบริหารจัดการ 

ดຌานบริหารทัไวเป ผนงานบริหารงานทัไวเป ส านักปลดั/             
กองคลัง 

- 

ดຌานบริการชุมชน
ละสังคม 

ผนงานสังคมสงคราะห ์ ส านักปลดั - 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศาสนา  
ศิลปะละวัฒนธรรม 

ดຌานบริการ
ชุมชนละสังคม 

ผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

ละนันทนาการ 
กองการศึกษา  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ดຌานบริหารทัไวเป ผนงานบริหารงานทัไวเป ส านักปลดั - 

ดຌานบริการชุมชน
ละสังคม 

ผนงานคหะละชุมชน กองชาง - 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ดຌาน 9 แผนงาน 5 หนวยงานหลัก - 

 



บบ ผ.01

ยทุธศาสตร์จงัหวัดทีไ 6 พัฒนาคนละชมุชน฿หຌมคุีณภาพ ดยการจดับริการสงัคม฿หຌมคุีณภาพละมาตรฐาน รองรับการจริญตบิตดຌานศรษฐกิจละสงัคมเดຌอยางสมดลุละยัไงยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ทีไ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคูศรษฐกิจพอพียง
ยทุธศาสตร์ทีไ  2  การพัฒนาศรษฐกิจ

ล ำดับ ปำ้หมำย ตัวชีๅวัด ผลลัพธ์ทีไคำดวำ หนวยงำน
ทีไ (ผลผลิตของครงกำร) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 จัดตัๅงรຌำนคຌำผลิตภณัฑ์  - พืไอสงสริม฿หຌกลุมอำชีพ  - จัดตัๅงรຌำนคຌำผลิตภณัฑ์  - 500,000 500,000 500,000 มสีถำนทีไ  - กลุมอำชีพตำง ๆ ส ำนกัปลัด
ชุมชนต ำบลหมอนนำง สรຌำงงำน สรຌำงรำยเดຌ ละ ชุมชน งบ ทต. งบ ทต. งบ ทต. จ ำหนำย มีสถำนทีไวำงจ ำหนำย งำนพฒันำชุมชน

มสีถำนทีไจ ำหนำยผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ภำย฿นชุมชนละปน็กำร ชุมชน
กระจำยสินคຌำ฿นกำร
จ ำหนำย

2 ครงกำรสงสริมละพัฒนำ  - พืไอสงสริมอำชีพละ  - จัดอบรมดຌำนทักษะละ 60,000 60,000 60,000 60,000 จ ำนวน  - กลุมสมำชิก฿นชุมชน ส ำนกัปลัด
กลุมอำชีพ฿นชุมชน รำยเดຌของสมำชิก฿นชุมชน ควำมรูຌ฿นดຌำนกำรประกอบ งบ ทต. งบ ทต. งบ ทต. งบ ทต. ผูຌขຌำรับ มีควำมรูຌละทักษะ฿น งำนพัฒนำ

 - พืไอสนับสนนุกำรด ำนนิ อำชีพกผูຌสน฿จขຌำรวม อบรม/ ดຌำนกำรประกอบ ชุมชน
กำร฿นระบบกลุม ปน็สมำชิก฿นดຌำนกำรรวม กจิกรรม อำชีพละสำมำรถ

กลุมประกอบอำชีพ ละ สรຌำงรำยเดຌสริม฿หຌ
ผูຌสน฿จทัไวเป กครอบครัว

60,000 560,000 560,000 560,000

งบประมำณละทีไมำ

              รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสีไปี (พ.ศ. 256๑ - 256๔)

ทศบาลต าบลหมอนนาง

ครงกำร วัตถุประสงค์

ผนงาน  สริมสรຌางความขຌมขใงชมุชน



บบ ผ.03

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดทีไ 4 พัฒนาระบบผังมอืง ระบบ Logistics ครงสรຌางพืๅนฐาน ละหลงนๅ้า พืไอรองรับการขยายตวัทางศรษฐกิจละสงัคมของจงัหวัด
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ทีไ 1 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน/สาธารณปูภค

ล ำดับ ป้ำหมำย ตัวชีๅวัด ผลลัพธ์ทีไคำดวำ หนวยงำน
ทีไ (ผลผลิตของครงกำร) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต .- พืไอสริมสรຌำงศักยภำพ .- กอสรຌำงถนนคอนกรีต 9,402,700  -  -  - จ ำนวน ครงขำยของสำย กองชำง
สริมหลใก สำยถนนชุมสง - ฿นทຌองถิไนละพืๅนทีไ฿กลຌ สริมหลใกขนำดกวຌำง กรมสงสริมฯ ถนน 1 สำย ทำงมีควำมตอนืไอง
หนองเทร (รงนๅ ำตำลนิวกวຌำง คียง 6.00 มตร ควำมยำว อบจ./ สำมำรถ฿ชຌประ
สุຌนหลี หมูทีไ 1 ต ำบลหมอนนำง .- พืไอปรับครงสรຌำงพืๅน 2,000 มตร  ควำมหนำ หนวยงำนอืไน ยชน์เดຌหลำกหลำย
อ ำภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี ฐำน฿หຌควำมพรຌอมทีไจะรอง ฉลีไย 0.20 มตร  หรือมี สำยทำงมีกำรตอ

รับกำรคมนำคม กำรสัญจร พืๅนทีได ำนินกำรกอสรຌำง ชืไอมท ำ฿หຌประชำ
เปมำระหวำงต ำบลสูต ำบล เมนຌอยกวำ 12,000 ชนเดຌรับควำม

ตำรำงมตร ละลูกรัง สะดวกยิไงขึๅน
เหลทำงตำมสภำพพืๅนทีไ
ทัๅง 2 ขຌำง พรຌอมบดอดั
นน ฿หຌรียบรຌอย
ครงกำรกอสรຌำงตำมบบ
ปลนของ ทต.หมอนนำง

2 ครงกำรกอสรຌำงถนนคอนกรีต 1 พืไอกำรคมนำคม฿น กอสรຌำงถนนคอนกรีต 8,900,000  -  -  - จ ำนวน ประชำชนเดຌมีกำร กองชำง

ครงกำร วัตถปุระสงค์
งบประมำณละทีไมำ

              รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ ประสานครงการพัฒนาขององค์การบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

1.  ยทุธศาสตร์ทีไ  3  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบสาธารณปูภค สาธารณปูการละสิไงวดลຌอมทางสังคม
     ผนงานคหะละชุมชน



บบ ผ.03

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดทีไ 4 พัฒนาระบบผังมอืง ระบบ Logistics ครงสรຌางพืๅนฐาน ละหลงนๅ้า พืไอรองรับการขยายตวัทางศรษฐกิจละสงัคมของจงัหวัด
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ทีไ 1 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน/สาธารณปูภค

ล ำดับ ป้ำหมำย ตัวชีๅวัด ผลลัพธ์ทีไคำดวำ หนวยงำน
ทีไ (ผลผลิตของครงกำร) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (KPI) จะเดຌรับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ครงกำร วัตถปุระสงค์
งบประมำณละทีไมำ

              รายละอียดครงการพัฒนา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ ประสานครงการพัฒนาขององค์การบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

1.  ยทุธศาสตร์ทีไ  3  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบสาธารณปูภค สาธารณปูการละสิไงวดลຌอมทางสังคม
     ผนงานคหะละชุมชน

สริมหลใก สำยถนนนำค (ตอ ต ำบลหมอนนำง สริมหลใก สำยถนนนำค (งบ อบจ.) ถนน 1 สำย คมนำคมสะดวก
จำกครงกำรหมอนนำง ชืไอม 2  พืไอพิไมศักยภำพ฿น (ตอจำกครงกำรดิม) 100,000 รวดรใวภำย฿น
ตอต ำบลหนองอรุิณ อ ำภอ กำรสัญจรเปมำ หมูทีไ 4 ต ำบลหมอนนำง (ทต.หมอน ต ำบลหมอนนำง
บຌำนบึง 3  พืไอ฿หຌประชำชน฿นพืๅน ชืไอมตอต ำบลหนองอรุีณ นำง สมทบ) ประชำชน฿นพืๅนทีไ

ทีไถนน฿นกำรสัญจรทีไสะ อ ำภอบຌำนบึง ฿ชຌพืๅนทีไ มีถนน฿นกำรสัญจร
ดวกละปลอดภัยเดຌมำตร ขนำดผิวจรำจร ทีไสะดวกละปลอด
ฐำน กวຌำง 6.00 มตร  ภัยเดຌมำตรฐำน

ยำว 1,900 มตร  
หนำ 0.20 มตร

18,402,700 0 0 0



บบ ผ.08

ปງาหมาย หนวยงาน
ทีไ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์คอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌมีครืไองมอื฿ชຌอยาง จัดซืๅอครืไองพิมพ์ Multifunction 17,000        -             -             -             ส านกัปลัด
สิไงกอสรຌาง พียงพอ฿นการปฏบิติังาน ชนดิลซอร์/ชนิด LED สี จ านวน  งบ ทต.

1 ครืไองโละ 17,000.- บาท
2 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีครืไองมอื฿ชຌอยาง จัดซืๅอครืไองทรสาร บบ฿ชຌกระดาษ 18,000        -             -             -             ส านกัปลัด

สิไงกอสรຌาง พียงพอ฿นการปฏบิติังาน ธรรมดา สงอกสารเดຌครัๅงละ 20 ผน งบ ทต.

3 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีครืไองมอื฿ชຌอยาง ครืไองดูดฝุຆน จ านวน 1 ครืไอง 14,000        -             -             -             ส านกัปลัด
สิไงกอสรຌาง พียงพอ฿นการปฏบิติังาน งบ ทต.

4 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีตຍะหมูบชูาพระ ตຍะหมูบชูาพระพุทธรูป (บบหมู 9) 8,500           -             -             -             ส านกัปลัด
สิไงกอสรຌาง พุทธรูป฿นส านกังาน จ านวน 1 ชุด งบ ทต.

5 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมพีัดลม฿ชຌงานอยาง พัดลมตัๅงพืๅน ขนาด 24 นิๅว จ านวน 40,000        -             -             -             ส านกัปลัด
สิไงกอสรຌาง พียงพอ 10 ตัว งบ ทต.

6 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีตຍะ฿ชຌพียงพอ จัดซืๅอตຍะประชุม จ านวน 2 ตัว 15,000        -             -             -             ส านกัปลัด
สิไงกอสรຌาง ส าหรับ฿ชຌ฿นการประชุม งบ ทต.

7 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีกຌาอีๅ฿ชຌพียงพอ จัดซืๅอกຌาอีๅส านกังานบบพนักพิงตไ า 20,000        -             -             -             ส านกัปลัด
สิไงกอสรຌาง ส าหรับ฿ชຌ฿นการประชุม จ านวน 10 ตัวโละ 2,000.-  บาท งบ ทต.

บัญชคีรุภณัฑ์
ผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ. 256๑ - 256๔)

ทศบาลต าบลหมอนนาง

ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์
งบประมาณละทีไผานมา



บบ ผ.08

ปງาหมาย หนวยงาน
ทีไ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภณัฑ์
ผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ. 256๑ - 256๔)

ทศบาลต าบลหมอนนาง

ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์
งบประมาณละทีไผานมา

8 การศึกษา คาครุภณัฑ์ทีไดิน ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีกຌาอีๅ฿ชຌอยาง จัดซืๅอกຌาอีๅส านกังาน ฿หຌก 22,000        -             -             -             กองการศึกษา
ละสิไงกอสรຌาง พียงพอ กองการศึกษา งบ ทต.

ศพด.บຌานหนองยาง
ศพด.มัสยิดฯ
ศพด.วัดชุมสง
ศพด.ชุมชนบຌานตลาด
ศพด.วัดทุงหยีง

9 การศึกษา คาครุภณัฑ์ทีไดิน ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีตຍะ฿ชຌอยางพียงพอ จัดซืๅอตຍะท างาน พรຌอมกระจก ฿หຌก 14,100        -             -             -             กองการศึกษา
ละสิไงกอสรຌาง กองการศึกษา งบ ทต.

ศพด.บຌานหนองยาง
ศพด.ชุมชนบຌานตลาด

10 การศึกษา คาครุภณัฑ์ทีไดิน ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมพีัดลม฿ชຌอยางพียง จัดซืๅอพัดลมบบคจรติดพดาน ฿หຌก 7,520           -             -             -             กองการศึกษา
ละสิไงกอสรຌาง พอ ศพด.บຌานหนองยาง  จ านวน 4 ตัว งบ ทต.

11 การศึกษา คาครุภณัฑ์ทีไดิน ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมพีัดลม฿ชຌอยางพียง จัดซืๅอพัดลมติดพดาน ฿หຌก 4,800           -             -             -             กองการศึกษา
ละสิไงกอสรຌาง พอ ศพด.มัสยิด งบ ทต.

12 การศึกษา คาครุภณัฑ์ทีไดิน ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีตຍะอนกประสงค์ จัดซืๅอตຍะอนกประสงค์ ฿หຌก 8,400           -             -             -             กองการศึกษา
ละสิไงกอสรຌาง ฿ชຌอยางพียงพอ ศพด.บຌานหนองยาง จ านวน 6 ตัว งบ ทต.



บบ ผ.08

ปງาหมาย หนวยงาน
ทีไ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภณัฑ์
ผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ. 256๑ - 256๔)

ทศบาลต าบลหมอนนาง

ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์
งบประมาณละทีไผานมา

13 การศึกษา คาครุภณัฑ์ทีไดิน ครุภณัฑ์คอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌมีครืไองมอื฿ชຌอยาง จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์พรຌอมอปุกรณ์ 58,000        -             -             -             กองการศึกษา
ละสิไงกอสรຌาง พียงพอ฿นการปฏบิติังาน จ านวน 2 ชุด ชุดละ 29,000.- บาท งบ ทต.

14 การศึกษา คาครุภณัฑ์ทีไดิน ครุภณัฑ์คอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌมีครืไองมอื฿ชຌอยาง จัดซืๅอครืไองพิมพ์บบ Ink Jet  ฿หຌก 5,710           -             -             -             กองการศึกษา
ละสิไงกอสรຌาง พียงพอ฿นการปฏบิติังาน กองการศึกษา  จ านวน 1 ครืไอง งบ ทต.

15 การศึกษา คาครุภณัฑ์ทีไดิน ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีตຍะวางคอมพิวตอร์ จัดซืๅอตຍะวางคอมพิวตอร์ ฿หຌก 5,000           -             -             -             กองการศึกษา
ละสิไงกอสรຌาง ฿ชຌอยางพอพียง ศพด.บຌานหมอนนาง งบ ทต.

16 การศึกษา ครุภณัฑ์ครืไองลน พืไอ฿หຌดใกลใก฿น ศพด.เดຌ จัดซืๅอครืไองลนสนามชุด฿หญ฿หຌก 120,000      -             -             -             กองการศึกษา
สนาม พัฒนาศักยภาพการรียนรูຌ ศพด.฿นสังกดั งบ ทต.

พิไมขึๅน

17 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์คอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌมีครืไองมอื฿ชຌอยาง จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์พรຌอมอปุกรณ์ 29,000        -             -             -             กองสาธารณสุข
สิไงกอสรຌาง พียงพอ฿นการปฏบิติังาน จ านวน 1 ชุด ชุดละ 29,000.- บาท งบ ทต. ละสิไงวดลຌอม

18 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์คอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌมีครืไองมอื฿ชຌอยาง จัดซืๅอครืไองส ารองเฟขนาดเมนຌอยกวา 3,200           -             -             -             กองสาธารณสุข
สิไงกอสรຌาง พียงพอ฿นการปฏบิติังาน 800 VA จ านวน 1 ครืไองโละ งบ ทต. ละสิไงวดลຌอม

3,200.- บาท



บบ ผ.08

ปງาหมาย หนวยงาน
ทีไ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภณัฑ์
ผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ. 256๑ - 256๔)

ทศบาลต าบลหมอนนาง

ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์
งบประมาณละทีไผานมา

19 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์คอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌมีครืไองมอื฿ชຌอยาง จัดซืๅอครืไองพิมพ์ Multifunction 17,000        -             -             -             กองสาธารณสุข
สิไงกอสรຌาง พียงพอ฿นการปฏบิติังาน ชนดิลซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 งบ ทต. ละสิไงวดลຌอม

ครืไองละ 17,000.- บาท
20 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีกຌาอีๅ฿ชຌอยางพียง จัดซืๅอกຌาอีๅส านกังานบบพนักพิงตไ า 6,000           -             -             -             กองสาธารณสุข

สิไงกอสรຌาง พอ฿นการปฏบิติังาน มีชຍคอพั จ านวน 3 ตัวโละ งบ ทต. ละสิไงวดลຌอม
2,000.-  บาท

21 คหะละชุมชน ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์คอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌมีครืไองมอืครืไอง฿ชຌ จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์พรຌอมอปุกรณ์ 29,000        -             -             -             กองชาง
สิไงกอสรຌาง ทีไทันทันสมยัละพียงพอ จ านวน 1 ชุดโละ 29,000.- บาท งบ ทต.

ตอการปฏบิติังาน
22 คหะละชุมชน ครุภณัฑ์ทีไดินละ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมตูีຌกใบอกสาร฿ชຌอยาง จัดซืๅอตูຌบานลืไอนกระจกขนาด 4 ฟุต 8,000           -             -             -             กองชาง

สิไงกอสรຌาง พียงพอ฿นการปฏบิติังาน จ านวน 2 ตูຌ งบ ทต.

23 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีครืไองมอืครืไอง฿ชຌ ครืไองพิมพ์ดีดเฟฟງา จ านวน 1 ครืไอง 22,000        -             -             -             กองคลัง
หมาะสมกบัการปฏบิติังาน งบ ทต.

(ทดทนอปุกรณ์กาทีไหมด
อายุการ฿ชຌงาน)

24 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวตอร์ พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ ครืไองคอมพิวตอร์พรຌอมอปุกรณ์ 22,000        22,000       22,000       22,000       กองคลัง
ท างาน฿หຌมคีวามรวดรใว จ านวน 1 ชุด งบ ทต. งบ ทต. งบ ทต. งบ ทต.

ปน็หลงกใบรวบรวมขຌอมลู
(ทดทนอปุกรณ์กาทีไหมด
อายุการ฿ชຌงาน)



บบ ผ.08

ปງาหมาย หนวยงาน
ทีไ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภณัฑ์
ผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ. 256๑ - 256๔)

ทศบาลต าบลหมอนนาง

ผนงาน หมวด ประภท วัตถุประสงค์
งบประมาณละทีไผานมา

25 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ ครืไองส ารองเฟ จ านวน 1 ครืไอง 3,200           3,200         3,200         3,200         กองคลัง
ท างาน฿หຌมคีวามรวดรใว งบ ทต. งบ ทต. งบ ทต. งบ ทต.

ปน็หลงกใบรวบรวมขຌอมลู
(ทดทนอปุกรณ์กาทีไหมด
อายุการ฿ชຌงาน)

26 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีครืไองมอืครืไอง฿ชຌ ครืไองทรสาร สงอกสารเดຌครัๅงละ 18,000        -             -             -             กองคลัง
หมาะสมกบัการปฏบิติังาน 20 ผน จ านวน 1 ครืไอง งบ ทต.

(ทดทนอปุกรณ์กาทีไหมด
อายุการ฿ชຌงาน)

27 บริหารงานทัไวเป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พืไอ฿หຌมีครืไองมอืครืไอง฿ชຌ กຌาอีๅส านกังาน จ านวน 4 ตัวโละ 8,000           -             -             -             กองคลัง
หมาะสมกบัการปฏบิติังาน 2,000.- บาท งบ ทต.

(ทดทนอปุกรณ์กาทีไหมด
อายุการ฿ชຌงาน)

543,430      25,200       25,200       25,200       

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท)

1)  ยุทธศาสตร์การสงสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป 1 20,000          1 20,000          1 20,000          1 20,000          4 80,000            

     1.2  ผนงานรักษาความสงบภาย฿น 3 160,000        3 160,000        3 160,000        3 160,000        12 640,000         

     1.3  ผนงานการศึกษา 13 10,432,500   7 605,000        7 605,000        7 605,000        34 12,247,500    

     1.4  ผนงานสังคมสงคราะห์ 3 180,000        0 -                0 -                0 -                3 180,000         

     1.5  ผนงานสาธารณสุข 16 2,230,000     15 2,430,000     15 2,430,000     15 2,430,000     61 9,520,000       

     1.6  ผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละ 4 360,000        4 360,000        4 360,000        4 360,000        16 1,440,000       

           นนัทนาการ
     1.7  ผนงานงบกลาง 3 22,394,400   0 -                0 -                0 -                3 22,394,400    

รวม 43 35,776,900  30 3,575,000    30 3,575,000    30 3,575,000    133 46,501,900    

บญัชสีรุปครงกำรพัฒนำ
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ทศบำลต ำบลหมอนนำง

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปี
ยุทธศำสตร์

ป ี2564

แบบ ผ.07 

แบบ ผ.07



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท)

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ
     2.1  ผนงานสริมสรຌางความขຌมขใงชุมชน 1 60,000          2 560,000        2 560,000        2 560,000        7 1,740,000       

     2.2  ผนงานงบกลาง 1 300,000        0 -                0 -                0 -                1 300,000         

รวม 2 360,000       2 560,000       2 560,000       2 560,000       8 2,040,000      

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
     ระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการละ
     สิไงวดลຌอมทางสังคม
     3.1  ผนงานคหะละชุมชน 38 14,325,000   12 8,039,701     4 2,797,500     1 611,000        55 25,773,201    

     3.2  ผนงานสาธารณสุข 1 300,000        1 300,000        1 300,000        1 300,000        4 1,200,000       

รวม 39 14,625,000  13 8,339,701    5 3,097,500    2 911,000       59 26,973,201    

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองละบริหาร
     จัดการ
     4.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป 10 2,070,000     8 1,970,000     8 1,970,000     8 1,970,000     34 7,980,000       

     4.2  ผนงานสังคมสงคราะห์ 2 750,000        2 750,000        2 750,000        2 750,000        8 3,000,000       

รวม 12 2,820,000    10 2,720,000    10 2,720,000    10 2,720,000    42 10,980,000    

บญัชสีรุปครงกำรพัฒนำ
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ทศบำลต ำบลหมอนนำง

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปีป ี2564

แบบ ผ.07 

แบบ ผ.07



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท)

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะ
     ละวัฒนธรรม
     5.1  ผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละ 10 1,595,000     9 1,495,000     9 1,495,000     9 1,495,000     37 6,080,000       

           นนัทนาการ
รวม 10 1,595,000    9 1,495,000    9 1,495,000    9 1,495,000    37 6,080,000      

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
     ละสิไงวดลຌอม
     6.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป 1 100,000        1 100,000        1 100,000        1 100,000        4 400,000         

     6.2  ผนงานคหะละชุมชน 2 250,000        2 250,000        2 250,000        2 250,000        8 1,000,000       

     6.3  ผนงานสาธารณสุข 1 30,000          1 30,000          1 30,000          1 30,000          4 120,000         

รวม 4 380,000       4 380,000       4 380,000       4 380,000       16 1,520,000      

รวมทัๅงสิๅน 110 55,556,900  68 17,069,701  60 11,827,500  57 9,641,000    295 94,095,101    

บญัชสีรุปครงกำรพัฒนำ
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ทศบำลต ำบลหมอนนำง

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปีป ี2564

แบบ ผ.07 

แบบ ผ.07



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท)

1)  ยุทธศาสตร์การสงสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป 1 10,000          0 -                0 -                0 -                1 10,000            

     1.2  ผนงานสาธารณสุข 2 140,000        0 -                0 -                0 -                2 140,000         

     1.3  ผนงานการศึกษา 2 970,300        0 -                0 -                0 -                2 970,300         

รวม 5 1,120,300    0 -               0 -               0 -               5 1,120,300      

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ
     2.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป 1 40,000          0 -                0 -                0 -                1 40,000            

รวม 1 40,000         0 -               0 -               0 -               1 40,000          

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
     ระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการละ
     สิไงวดลຌอมทางสังคม
     3.1  ผนงานคหะละชุมชน 1 1,800,000     0 -                0 -                0 -                1 1,800,000       

รวม 1 1,800,000    0 -               0 -               0 -               1 1,800,000      

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมืองละบริหาร
     จัดการ
     4.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป 5 143,000        0 -                0 -                0 -                5 143,000         

รวม 5 143,000       0 -               0 -               0 -               5 143,000        

บญัชสีรุปครงกำรพัฒนำ
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) ทศบำลต ำบลหมอนนำง

ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปีป ี2564

แบบ ผ.07 

แบบ ผ.07



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท)

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะ
     ละวัฒนธรรม
     5.1  ผนงานบริหารงานทัไวเป 2 235,000        0 -                0 -                0 -                2 235,000         

     5.2  ผนงานการศึกษา 3 100,000        0 -                0 -                0 -                3 100,000         

     5.3  ผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละ 1 100,000        0 -                0 -                0 -                1 100,000         

           นนัทนาการ
รวม 6 435,000       0 -               0 -               0 -               6 435,000        

รวมทัๅงสิๅน 18     3,538,300    -    -               -    -               -    -               18     3,538,300      

บญัชสีรุปครงกำรพัฒนำ
ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) ทศบำลต ำบลหมอนนำง

ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปีป ี2564

แบบ ผ.07 



105 
 

 
ผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของทศบาลต าบลหมอนนาง 

สวนที่ 5 การติดตามละประมินผล 
1. การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ 

 นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนตามระบียบกระทรวงมหาดเทย             
วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 กຌเขพิไมติมถึง  ฉบับทีไ 2                    
พ.ศ. 2559 ป็นบบทีไก าหนด฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ด านินการ ฿หຌ
คะนนตามกณฑ์ทีไก าหนดเวຌ ซึไงป็นสวนหนึไงของการติดตามละประมินผลผนพัฒนาดยด านินการ                 
฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหกสิบวัน นับตวันทีไประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจาย มีรายละอียด ดังนีๅ 
 1. นวทางพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ประกอบดຌวย 
 1.1 ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 คะนน 
 1.2 การวิคราะห์สภาวการณ์ละศักยภาพ 15 คะนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะนน ประกอบดຌวย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 10 คะนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 10 คะนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะนน 
 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะนน 
 (5) กลยุทธ์ 5 คะนน 
 (6) ป้าประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ 5 คะนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะนน 
 (8) ผนงาน 5 คะนน 
 (9) ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 5 คะนน 
 (10) ผลผลิต / ครงการ 5 คะนน 
 คะนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนา
ทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน) 
 2. การติดตามละประมินผลครงการ 
  นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผล ครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ประกอบดຌวย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์ครงการพัฒนา 10 คะนน 
  2.2 การประมินผลการน าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 คะนน 
  2.3 การประมินผลการน าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 10 คะนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์ละผนงาน 10 คะนน 
  2.5 ครงการพัฒนา 60 คะนน ประกอบดຌวย 
  (1)  ความชัดจนของชืไอครงการ 5 คะนน 
  (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ 5 คะนน 
  (3)  ป้าหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนน าเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง 5 คะนน 
  (4)  ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 5 คะนน 
  (5)  ป้าหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละ

สังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 5 คะนน 
  (6)  ครงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 5 คะนน 
  (7) ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะนน 
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  (8)  ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติ มัไนคง มัไงคัไง 
ยัไงยืน ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ 5 คะนน 

  (9)  งบประมาณมีความสอดคลຌองกับป้าหมาย (ผลผลิตของครงการ) 5 คะนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะนน 
  (11) มีการก าหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 5 คะนน 
  (12) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 5 คะนน 
  คะนนรวม 100คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการพัฒนา
ทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน) 
 3. สรุปผลการพัฒนาทຌองถิ่น฿นภาพรวม 

  3.1 การวัดผล฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
   ขຌอ 30 (5) ของระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ฉบับทีไ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดวา ผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผล
การติดตามละประมินผลตอสภาทຌองถิไนละคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน พรຌอมทัๅงประกาศผล
การติดตามละประมินผลดังกลาว ละตຌองปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวัน 

   ดยอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง ภาย฿นดือนมษายน ละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป ละ 
ขຌอ 29 (3) ก าหนดวา ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรายงานผลละสนอความหใน ซึไงเดຌจาก
การติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภา
ทຌองถิไน ละคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน พรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผยภาย฿น 15 วัน นับตวันรายงานผลละ
สนอความหในดังกลาวละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 30 วัน ดยอยางนຌอยป
ละ 2 ครัๅง ภาย฿นดือนมษายน ละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป ดย฿ชຌรูปบบชิงพรรณนา 
ซึไงสามารถสดงเดຌทัๅงการอธิบายชิงสถิติ รูปบบ กราฟ ขຌอมูลตางโ จาก 

   1. ฿ชຌบบส าหรับการติดตามละประมินผลชิงปริมาณละคุณภาพ 
   (1) บบตัวบงชีๅการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
   (2) บบบัตรคะนน (Scorecard Model) บบบัตรคะนน หรือ Scorecard 

Model ของ Kaplan & Norton 
   (3) บบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
   (4) บบชิงหตุผล (Logical Model) ตัวบบชิงหตุผล หรือ Logical Model 
   (5) บบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 

System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
   (6) บบการประมินดย฿ชຌวิธีการกຌปัญหาหรือรียนรูຌจากปัญหาทีไกิดขึๅนหรือ 

Problem Solving Method 
   (7) บบการประมินบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
   (8) บบการประมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (9) บบการประมินความสีไยง (Risk Assessment Model) 
   (10) บบการประมินตนอง (Self-assessment Model) 
   (11) บบอืไนโ ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก าหนดขึๅน ทัๅงนีๅตຌองอยูภาย฿ตຌกรอบ

ตามขຌอ (1) – (10) หรือป็นบบผสมกใเดຌ 
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   2. ชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลทีไเดຌจริงโ คืออะเร คา฿ชຌจาย (Cost) 
วลา (Time) ป็นเปตามทีไก าหนดเวຌหรือเม 

   3. ประชาชนเดຌประยชน์อยางเรหรือราชการเดຌประยชน์อยางเร 
   4. วัดผลนัๅนเดຌจริงหรือเม หรือวัดเดຌทาเหร (Key Performance Indicators : KPIs) 
   5. ผลกระทบ (Impact) 
 4. ขຌอสนอนะ฿นการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิ่น฿นอนาคต 

  4.1 ผลกระทบน าเปสูอนาคต (ชน จะท า สนับสนุน สงสริม ป้องกันอยางเร ป็นตຌน) 
 4.2 ขຌอสังกต ขຌอสนอนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของขຌอมูลพืไอน าเปสู

ขຌอสนอนะ ป็นตຌน) 
 

    

  


