
สวนท่ี 1  

สภาพท่ัวไปแลวขอมลูพื้นฐาน 

             

1. ดานกายภาพ 

 1.1 ท่ีตั้งหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

  องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี ท่ีอยู  444  หมูท่ี  1  ตําบลไพศาลี  อําเภอไพศาลี  

จั งหวัดนครสวรรค   อยูห มูบ านหวยน้ํ าลาดเหนือ  ตั้ งอยูห างจากท่ีว าการ อํา เภอไพศาลีมาทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดตอกับตําบลไพศาลี  5  ตําบล

ดังตอไปนี้   

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ตําบลวังน้ําลัด  และตําบลนาขอม  อําเภอไพศาลี 

 ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลสําโรงชัย  และตําบลโคกเดื่อ  อําเภอไพศาลี 

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลโคกเดื่อ  อําเภอไพศาลี 

 นอกจากนี้ตําบลไพศาลีมีเสนทางคมนาคมใชติดตอกับตําบลตาง  ๆ  ดังนี้ 

 1.  เสนทางหลวงแผนดิน  3004  จากจังหวัดนครสวรรค  -  อําเภอไพศาลี  -  ตําบลวังพิกุล  

จังหวัดเพชรบรูณ 

 2.  เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข  3330  อําเภอไพศาลี  -  ตากฟา  ระยะทาง  7  กิโลเมตร 

 3.  เสนทางหลวงชนบท  นว  4027  อําเภอไพศาลี  -  บานบอทองระยะทาง  18  กิโลเมตร 

 4.  เสนทางหลวงชนบทบานเขาธรรมบท  -  ตําบลวังน้ําลัด 

 5.  เสนทางลาดยาง  ตําบลไพศาลี  -  เขาปูน  เชื่อมตอตําบลวังขอย 

 เนื้อท่ี 

 ตําบลไพศาลี  มีพ้ืนท่ีประมาณ  98.25  ตารางกิโลเมตร  หรือ  63,298  ไร 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  ลักษณะเปนคลื่นสูง

จากระดับน้ําทะเล  150  -  1,780  เมตร  ความลาดชัน  35  % 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศของตําบลไพศาลี  จะพบวาฝนจะเริ่มตกในเดือนเมษายน  -  พฤษภาคม  

และจะเริ่มท้ิงชวงประมาณปลายเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกรกฎาคม  และจะเริ่มตกหนักชวงเดือนสิงหาคม  -  

กันยายน  อุณหภูมต่ําสุดในชวงเดือนมกราคม  และอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  แบงเปน  3  ฤดูกาล

ไดแก 

   ฤดูรอน  เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ  จนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 

   ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  จนถึงเดือนตุลาคม 
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   ฤดูหนาว  เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม  จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 

 1.4  ลักษณะของดิน 

  พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย  ดินเหนียวและลูกรัง  โดยท่ัวไปมีจํานวนหนาวยชุดดิน  

จํานวน  7  ชุดดิน (ขอมูล  :  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลไพศาลี)  ไดแก    

กลุมดิน  ชุดท่ี  6,  15,  17,  25,  35,  40/40B,  49/49B,  62  เหมาะกับการปลูกพืช  เชน  ทํานา  

ทําไร  สวนท่ีเปนท่ีสูงเหมาะกับการเลี้ยงสัตว  ปฏิกิริยาของดินมีความเปนกรดเปนดางประมาณ  4.5  -  6.0 

 1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา 

  แหลงน้ําท่ีมีจากธรรมชาติโดยมาจากเขาตาง ๆ  โดยเปนคลองไหลผานตองอาศัยน้ําจากฝน

ตามฤดูกาล 

 1.6  ลักษณะของไมและปาไม 

  เปนปาแบบเบญจพรรณตามภูเขาและชายเขา 

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง 

  องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  ไดรับการประกาศจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  กําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี  5  กุมภาพันธ  

พ.ศ.  2540  โดยมีจํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี   7  หมูบาน  ดังนี้                     

หมูท่ี  1  บานหวยน้ําลาด  หมูท่ี  2  บานหวยน้ําลาดเหนือ  หมูท่ี  3  บานเนินทอง  หมูท่ี  4  บานเขา    

ธรรมบท  หมูท่ี  6  บานโคกเดื่อ  หมูท่ี  7  บานโคกสามัคคี  หมูท่ี  8  บานใหมวารีเย็น 

  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลีท่ีมีพ้ืนท่ีอยูในเขตท้ังหมด มีจํานวน   

3  หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี  3,  หมูท่ี  4,  และหมูท่ี  7 

  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลีท่ีมีพ้ืนท่ีอยูในเขตบางสวน  มีจํานวน  

4  หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี  1,  หมูท่ี  2,  หมูท่ี  6  และหมูท่ี  8 

  จํานวนหมูบานท่ีอยูนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  มีจํานวน  1  หมูบาน  ไดแก  

หมูท่ี  5  (อยูในเขตเทศบาลตําบลไพศาลี) 

 2.2  ดานการเลือกตั้ง 

  การเลือกต้ังเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี แบงออกเปน  7 เขตเลือกตั้ง โดยแบง

ออกเปนหมูบานละ 1 เขตการเลือกตั้ง 
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3.  ประชากร 

 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   

  จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 

หมูบาน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

หมูท่ี  1  บานหวยน้ําลาด 
หมูท่ี  2  บานหวยน้ําลาดเหนือ 
หมูท่ี  3  บานเนินทอง 
หมูท่ี  4  บานเขาธรรมบท 
หมูท่ี  6  บานโคกเดื่อ 
หมูท่ี  7  บานโคกสามัคคี 
หมูท่ี  8  บานใหมวารีเย็น 

147 
142 
261 
307 
123 
315 
287 

176 
210 
458 
423 
189 
487 
438 

154 
229 
450 
445 
206 
490 
427 

330 
439 
908 
868 
395 
977 
865 

รวมท้ังสิ้น 1,582 2,381 2,401 4,782 
 

4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 

    โรงเรียนประถมศึกษา  -  มัธยมศึกษา  จํานวน  2  แหง 

   -  โรงเรียนบานโคกสามัคคี   

   -  โรงเรียนบานเขาธรรมบท 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  จํานวน  1  แหง 

   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 

 4.2  สาธารณสุข 

    โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน  1  แหง 

   -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานเนินทอง 

 4.3  อาชญากรรม 

  สภาพความเปนอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  เปนสังคมแบบพ่ึงพาอาศัยกันทํา

ใหประชาชนในแตละหมูบานมีเครือขาย  ในการเฝาระวังภัยซ่ึงกันและกัน  อีกท้ังในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลไพศาลีมีหนวยงานท่ีเฝาระวังภัยอยูตลอด  24  ชั่วโมง  ปญหาอาชญากรรมในเขตของพ้ืนท่ีจึงมีนอย 

 4.4  ยาเสพติด 

  ยาเสพติดในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลียังมีผูเสพ และผูคารายยอย โดยองคการ

บริหารสวนตําบลไพศาลี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําเนินการสนับสนุน ปองกัน และปราบปราบเปนประจํา

ทุกป 
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 4.5  การสังคมสงเคราะห 

    ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  มีผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูมีรายไดนอย และกลุมอาชีพ

ตาง ๆ  ทางองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  สงเสริมคุณภาพชีวิตดวยการจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมอาชีพ

ใหกับผูมีรายไดนอยและกลุมอาชีพตาง ๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ในการรับเบี้ยยัง

ชพี และจัดหาอุปกรณในการดํารงชีวิต 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนสง 

  องคการบริหารสวนตํ าบลไพศาลีตั้ งอยู  ฝ งซายของถนนหลวงหมายเลข 3004                   

จ.นครสวรรค –  จ.เพชรบูรณ  หากมุงหนาไปทาง จ.เพชรบูรณ  และถนนในความรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลไพศาลี จะมีท้ัง คอนกรีตเสริมเหล็ก และ ถนนลูกรัง จึงทําใหการคมนาคมในเขตขององคการ

บริหารสวนตําบลไพศาลีคอนขางสะดวก 

 5.2  การไฟฟา 

  การบริหารไฟฟาในเขตขององคการบริหารสวนตําบลไพศาลี อยูในความรับผิดชอบของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทาตะโก ซ่ึงสามารถใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบล

ไพศาลี และภายในเขตตําบลไพศาลีมีหนวยงานซอมแซมไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งอยู 

 5.3  การประปา 

    การประปาในเขตขององคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 

   -  ประปาหมูบาน   จํานวน  6  แหง 

   -  การประปาสวนภูมิภาค  จํานวน  1  แหง 

 5.3  โทรศัพท 

  ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลีมีการใหบริการจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  เอกชน  

ในการติดตอสื่อสาร  เชน  ทีโอที  และเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีตาง ๆ 

 5.4  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 

  สภาพการจราจรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลีสามารถเดินทางไดอยางสะดวก  

เนื่องจากมีถนนตัดผานไดหลายทาง  และมีปริมาณรถยนตสัญจรไมหนาแนนทําใหการจราจรคลองตัว  มีระบบ

ขนสงท้ังของรัฐวิสาหกิจและเอกชน  เชน  ไปรษณียไทยอําเภอไพศาลี  เคอรี่เอ็กซเพรส  เปนตน 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

  ประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  จะทําอาชีพเปนเกษตรกร  ซ่ึง

ผลผลิตท่ีได สวนใหญจะเปน ขาว และ มันสําปะหลัง 
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 6.2  การประมง 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  มีคลองตามธรรมชาติไหลผาน  ประชาชนในพ้ืนท่ีไม

นิยมทําการประมง  สวนใหญจะทําการประมงเพ่ือหาเลี้ยงชีพ  หากเหลือจึงนําไปจําหนาย 

 6.3  การปศุสัตว 

  ไมมีฟารมเลี้ยงสัตวเชิงพาณิชย การเลี้ยงสัตวในเขตขององคการบริหารสวนตําบลไพศาลีจะ

เปนการเลี้ยงแบบครัวเรือน  เชน  เลี้ยงไก  เลี้ยงปลา  เปนตน 

 6.4  การบริการ 

  การบริการเปนการซ้ือขายสินคาตามรานขายของชํา 

 6.5  การทองเท่ียว 

  ไมมีสถานท่ีทองเท่ียวตลอดท้ังป  มีการสงเสริมการทองเท่ียวเปนงานเทศกาลประจําป  เชน  

ประเพณีในวันเทศกาลสงกรานต 

 6.6  อุตสาหกรรม 

  มีการโรงสีขาวขนาดเล็ก  จํานวน  1  แหง 

 6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  ในเขตกลุมอาชีพท่ีตาง ๆ  เชน  กลุมอาชีพทําไมกวาด  กลุมอาชีพทอผา  ฯลฯ 

 6.8  แรงงาน 

  แรงงานสวนใหญยังไมมีทักษะทางวิชาชีพ  เปนแรงงานท่ัวไป  รับจางในเวลาวางงานและยัง

มีแรงงานตางดาว  ในระบบการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา 

  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  

    วัด  จํานวน  .  แหง  ไดแก 

     สํานักสงฆ  จํานวน  1  แหง  ไดแก 

   -  สํานักสงฆเขายอดธง  หมูท่ี  4 

 7.2  ประเพณีและงานประจําป 

  ประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ิน  เชน  ประเพณีแหเทียนพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  และ

ประเพณีวันเทศกาลสงกรานต  กิจกรรมท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลไพศาลีไดจัดใหประชาชนเขามามีสวน

รวมไดแก  การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  จัดแขงขันกีฬาพ้ืนบาน 

 7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 

  ไมมี 
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 7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  ผลิตภัณฑผาจากกลุมทอผา  ผลิตภัณฑไมกวาดจากกลุมทําไมกวาด  ผลิตภัณฑตะกราจาก

กลุมสานตะกรา 

8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 8.1  น้ํา 

  เขตองคการบริหารสวนตําบลไพศาลีมีแหลงตามธรรมชาติท่ีไหลมากจากภูเขา  เปนสายน้ํา

หลักท่ีใชในการอุปโภค  บริโภค  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตามหมูบานตาง ๆ  จะมีแหลงกักเก็บน้ํา

เปนของตัวเอง  และมีอางเก็บน้ําหวยน้ําลาดของกรมชลประทาน 

 8.2  ปาไม 

  ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาดงดิบแลง และปาทุงหญา 

 8.3  ภูเขา 

  ในเขตตําบลไพศาลีมีภูเขาหลายแหง  โดยจะอยูกระจัดกระจายตามพ้ืนท่ี 
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สวนท่ี 2  

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

             

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) 

  1.  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

  2.  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

  4.  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

  5.  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  6.  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ. 2560  -  2564) 

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580)  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว  

10  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร  1  การเสริมสรางพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  ยุทธศาสตร  2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

  ยุทธศาสตร  3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร  4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร  5  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและ 

            ยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปองกันการทุจริต  ประพฤติมิชอบและ 

            ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 

  ยุทธศาสตร  7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

  ยุทธศาสตร  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตร  9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

   แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 

กับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง  
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสราง

มูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการ ท่ีมีศักยภาพ

สูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 

BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 

    ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ

อยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการน้ํา

อยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควัน อยางยั่งยืน 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 แผน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  

        เปาหมายการพัฒนา “ศูนยกลางสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม การทองเท่ียวธรรมชาต ิ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมล้ําคา ยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ.2561-2564) 

ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย 
เพ่ิมมูลคาและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค  

2. การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวธรรมชาตปิระวัติศาสตร 
และวัฒนธรรมท่ีไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียวใน
ระดับสากล  

เปาหมายการพัฒนา 
“ศูนยกลางสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม การทองเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมล้ําคา                                

ยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน ” 

พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) 

1.  ผลติและแปรรูปขาว สินคาเกษตรปลอดภัยและอินทรียท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน โดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ิมมูลคา  

2.  พัฒนาการตลาดการคาขาวและสินคาเกษตรสูตลาด
เปาหมาย ท้ังในและตางประเทศ  

3.  พัฒนาการทองเท่ียวธรรมชาต ิประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ (MICE) เพ่ือใหได
มาตรฐานสากล  

1.  ผลผลติขาวและสินคาเกษตรปลอดภัยและอินทรีย แปรรูป 
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมมูลคา มีคุณภาพมาตรฐาน  

2.  เพ่ิมชองทางการตลาดคาขาวและสินคาเกษตรสูตลาด
เปาหมายสากล  

3.  เช่ือมโยงการทองเท่ียวธรรมชาต ิประวัตศิาสตร วัฒนธรรม
เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ตลาดไมซ (MICE) เพ่ือใหได
มาตรฐานสากลและชุมชนมสีวนรวม  

ประเด็นการพัฒนา 

1. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคา
เกษตรปลอดภัยและอินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมลูคาและ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน  
 
 
 
 

2. พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจติอลเพ่ือคนท้ังมวล  
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ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา 

1.  ผลผลติตอไรและจํานวนผลติภัณฑของสินคาเกษตร 
ปลอดภัย และเกษตรแปรรูปไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน (ปละ 2%)  

2.  พ้ืนท่ีการผลิตเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน(ปละ 2%)  

3.  รอยละของเกษตรปลอดภยัท่ีไดมาตรฐาน (ปละ 2%)  
4.  รอยละของเครือขาย/กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการ

ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน (ปละ 2%)  
5.  รายไดจากการจําหนายผลิตภณัฑแปรรูปดวยนวัตกรรม 

เทคโนโลยีเพ่ิมมูลคา เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน             
(ปละ 2%)  

1. รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน (ปละ 3%)  
2. รอยละของรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน (ปละ 3%)  

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 

1.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงนํ้า และระบบบริหารจัดการ
นํ้า เพ่ือการขนสง และระบบโลจสิติกส สําหรับรองรบั
การคา การลงทุน การเกษตร และการทองเท่ียว  

2.  พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ขาว/สินคา
เกษตรปลอดภัยและอินทรียไดมาตรฐาน เพ่ือมุงสูเกษตร
อินทรีย ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (Zoning)  

3.  ยกระดับคณุภาพชีวิตบุคลากรดานการเกษตร  
4.  สงเสริมและสนับสนุนการใชนวัตกรรม เพ่ือแปรรูปขาวและ

สินคาเกษตรในการยกระดบัขีดความสามารถการแขงขัน
ทางการคาของกลุมจังหวัด  

1. พัฒนา/ฟนฟูแหลงทองเท่ียว และเสนทางการเช่ือมการ
ทองเท่ียว ตามมาตรฐานการทองเท่ียว  
2. พัฒนาสินคา บริการและปจจยัสนับสนุนการทองเท่ียวใหได 
ระดับมาตรฐาน  
3. พัฒนาการตลาดการทองเท่ียว  
4. พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานทองเท่ียว  

 

 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565) 

ตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

1. เกษตรและอุตสาหกรรม  (ขาว ออย มันสําปะหลัง) 

2. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

“นครสวรรคคนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนสงทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

ประเด็นท่ี 1 สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค 

วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP)  ภาคเกษตร (ดานเกษตรกรรม

และประมง) และนอกการเกษตร (ดานสุขภาพและกิจกรรมเพ่ือสังคม ดานขนสงและการเก็บรักษา ดานการ

บริการท่ีพักและกิจกรรมการใหบริการอาหาร ดานการคาสงและคาปลีก การซอมแซมยานยนตและ

รถจักรยานยนต)   

เปาหมายและตัวชี้วัด  ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (ดานเกษตรกรรม

และประมง) และนอกการเกษตร (ดานสุขภาพและกิจกรรมเพ่ือสังคม ดานขนสงและการเก็บรักษา ดานการ

บริการท่ีพักและกิจกรรมการใหบริการอาหาร ดานการคาสงและคาปลีก การซอมแซมยานยนตและ

รถจักรยานยนต)เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 โดยใชฐานป 2560 
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แนวทางการพัฒนา 

1. เปนศูนยกลางดานการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub) 

2. จัดการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือความกาวหนาในอนาคต (Education and Training for 

the future) 

3. ยกระดับเกษตรสูเกษตรอินทรีย (Agriculture and Organic Paradise)  

4. วางระบบขนสงและศูนยกลางการกระจายสินคา (Vehicles and Logistics Center) 

5. ประสบการณทองเท่ียวเมืองแหงความสุข ( Experience Tourism) 

6. พัฒนาเมืองแหงดิจิตอลเพ่ือการพาณิชย (New Digital Commerce ) 

ประเด็นท่ี 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

2) เพ่ือใหประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคมแลเขาถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

3) เพ่ือใหทุกภาคสวนมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 

4) เพ่ือใหทุกภาคสวนมีการขยายผลจากโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริเพ่ิมมากข้ึน 

5) เพ่ือใหประชาชนมีความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

เปาหมายและตัวชี้วัด 

1) รอยละของการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูง และ

มะเร็งมีสัดสวนลดลง อยางนอยรอยละ 2 ตอป 

2) รอยละของประชาชนท่ีมีสิทธิเขาถึงหลักประกันสุขภาพทุกระบบ และกองทุนการออม

แหงชาติเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 ตอป 

3) สัดสวนปริมาณเงินกูยืมตอรายไดเงินสดสุทธิทางเกษตรลดลง ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

4) รอยละของชุมชน และหนวยงาน ไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน

ชีวิตและพัฒนาหนวยงานเพ่ิมมากข้ึน อยางนอยรอยละ 5 ตอป 

5) อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมตอประชากรแสนคนลดลง อยางนอยรอยละ 5 ตอป 

6) สัดสวนคดีท่ีจับกุมไดตอคดีท่ีรับแจงเพ่ิมข้ึน อยางนอยรอยละ 5 ตอปแนวทางการพัฒนา 

1) ดานพัฒนาสุขภาวะ  

2) ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 

3) ดานสรางสังคมการเรียนรูและวิถีพอเพียง 

4) ดานสรางความม่ันคงปลอดภัย 

ประเด็นท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชฐานขอมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2) เพ่ือใหทุกภาคสวนของจังหวัดมีการจัดการขยะอยางถูกหลักวิชาการ  
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3) เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) เพ่ือสรางความม่ันคงดานพลังงานและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

5) เพ่ือใหจังหวัดมีระบบปองกันและมีความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัย  

เปาหมายและตัวชี้วัด 

1) จํานวนระบบฐานขอมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดทํา

อยางมีคุณภาพและทันสมัยอยางตอเนื่อง สามารถใชในการวางแผนพัฒนาจังหวัดได มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนอยาง

นอย ปละ 1 ฐาน 

2) รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการกําจัดขยะอยางถูกหลักวิชาการ รอยละ 

13 ตอป  

3) รอยละของพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน อยางนอยรอยละ 1 โดยเทียบกับพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัด 

4) รอยละของปริมาณการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ตอป 

5) หมูบานชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดยการสรางเข่ือนริมตลิ่ง

แมน้ํา จํานวน 3 แหง 

แนวทางการพัฒนา 

1) อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ 

2) จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3) อนุรักษพลังงานและพัฒนาการใชพลังงานทดแทน 

4) พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นท่ี 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลเพ่ิมมากข้ึน 

2) เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนานวัตกรรม 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

1) รอยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีคะแนนสูงข้ึนรอยละ 5 

2) รอยละจํานวนนวัตกรรมภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 ตอป 

แนวทางการพัฒนา 

1) เสริมสรางระบบธรรมาภิบาลท่ีดี 

2) พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 

3) สงเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดีอยางยั่งยืน 
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565)  
ตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 

เกษตรและอุตสาหกรรม  (ขาว ออย มันสําปะหลัง) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

 “นครสวรรคคนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนสงทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 

ประเด็นการพัฒนา 

1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวย 
    แนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
    และสรางสังคมพอเพียง 

3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

4. เสริมสรางธรรมาภิ
บาลเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) กิจกรรมดาน สุขภาพและกิจกรรม 
    เพื่อสังคมสงเคราะห เพิ่มข้ึนรอยละ  5 โดยใชฐานป 2560 
2. รอยละของผูปวยที่สงตอออกนอกพื้นที่ (Refer Out)  ลดลงรอยละ 10  
    ตอป โดยใชฐานป 2560 
3. รอยละของผูสูงอายุที่รบับริการในศูนยดูแลผูสูงอายุดานสุขภาพ เพิ่มข้ึน 
    รอยละ 10 ตอป โดยใชฐานป  2560 
4. รอยละของแรงงานทีม่ีทักษะฝมือเพิ่มข้ึน รอยละ 5  ตอป โดยใชฐานป  
    2560 
5. รอยละของจํานวนสถานประกอบการทีเ่ขารวมพฒันาทักษะและฝมือ 
    แรงงานเพิม่ข้ึน รอยละ 5 ตอป โดยใชฐานป 2560 
6. จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมดานการศึกษาเพื่ออนาคต  
    จํานวน 1 ผลงาน 
7. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ดานเกษตรกรรมและประมง  
   เพิ่มข้ึนรอยละ 5 โดยใชฐานป 2560 
8. รอยละของพื้นที่แปลงเกษตร/ฟารม ที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP (ไรตอป)  
    หรือมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตลอดจนเกษตรอินทรีย ประเภทอื่นๆ  
    เพิ่มข้ึน รอยละ 10 ของอัตราจากแปลงเดิมที่ไดรับรองมาตรฐาน 
9. อัตราการขยายตัวของมลูคาผลผลิตเกษตรปลอดภัยหรืออินทรียเพิ่มข้ึน 
   ไมตํ่ากวารอยละ 5 ตอป 
10. รอยละของเกษตรกรผูทําเกษตรปลอดภัยหรอือินทรียที่สงผลผลิตเขาสู 
      ตลาด เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 5  ตอป 
11. รอยละของตนทุนเฉลี่ยพืชหลักลดลง รอยละ 1% ตอป โดยลดลง 5% 
      ในป 2565  
12. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัด (GPP) การขนสงและสถานที่เก็บสินคา  
      เพิ่มข้ึนรอยละ 5 โดยใชฐานป 2560 
13. อัตราการขยายตัวของโครงการกอสรางถนน สะพาน หรือสิง่ปลูกสราง 
      ที่เกี่ยวของ ในทุกระดับ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาโครงสราง 
      ดานขนสงทุกระบบระดับชาติและภูมิภาคมีสัดสวนเพิ่มข้ึน อยางนอย 
      รอยละ 30 
14. รอยละของบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบโลจสิติกสเพิม่ข้ึนอยางนอย 
      รอยละ 5 ในแตละป 
15. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัด (GPP) ที่พักและบริการดานอาหาร  
      เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ฐานป 2560 
16. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรบัการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวระดับ 
      แมเหลก็ 1 แหง 
17. การสงเสรมิกิจกรรมการทองเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีใหโดดเดนเพิ่มข้ึน 
      อยางนอย 1 งานประเพณีตอป 
18. รายไดจากการทองเที่ยวไมนอยกวา 4,500 ลานบาท 
19. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัด (GPP) การขายสงและการขายปลีก  
      การซอมแซมยานยนตและรถจกัรยานยนต เพิม่ข้ึนรอยละ 5 ตอป 
      โดยใชฐานป 2560 
20. รอยละของเครือขายและจํานวนผูประกอบการทีส่ามารถดําเนินการคา 
      ดิจิตอลที่มีความนาเช่ือถือและมปีระสทิธิภาพเพิ่มมากข้ึนอยางนอย  
      รอยละ 5  ตอป โดยใชฐานป 2560 
 
 
 
 

1. รอยละของการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ  
    เบาหวาน หลอดเลอืดสมอง ความดัน 
    โลหิตสงู และมะเรง็รายใหมมสีัดสวนลดลง  
    (Incident rate) ลดลงอยางนอยรอยละ 2  
    ตอป (ฐานป 2560) 
2. รอยละของประชาชนที่มสีิทธิเขาถึง 
    หลักประกันสุขภาพทุกระบบ และกองทุน 
    การออมแหงชาติเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป  
    (ฐานป 2560) 
3. สัดสวนปริมาณเงินกูยืมตอรายไดเงินสด 
    สุทธิทางเกษตรลดลง ไมตํ่ากวารอยละ 5  
    ตอป (ฐานป 2560) 
4. รอยละของชุมชน และหนวยงาน ไดนอม 
    นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
    ดําเนินชีวิตและพัฒนาหนวยงานเพิ่มมาก 
    ข้ึน อยางนอยรอยละ 5 ตอป (ฐานป  
    2560) 
5. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมตอประชากร 

    แสนคนลดลง อยางนอยรอยละ 5 ตอป  

    (ฐานป 2560) 

6. สัดสวนคดีที่จบักุมไดตอคดีทีร่ับแจง 
    เพิ่มข้ึน ลดลงอยางนอยรอยละ 5 ตอป  
    (ฐานป 2560) 

 

1. จํานวนระบบฐานขอมลูการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรบัการ 
    จัดทําอยางมีคุณภาพและทันสมัยอยาง 
    ตอเน่ือง สามารถใชในการวางแผนพฒันา 
    จังหวัดได มีสัดสวนเพิ่มข้ึน อยางนอยปละ 1  
     ฐาน 
2. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มกีาร 
    กําจัด ขยะอยางถูกหลกัวิชาการ อยางนอย 
    รอยละ 13 ตอป (ขอมลูเดิม อปท. มีการ 
    กําจัดขยะอยางถูกหลักวิชาการ  
    รอยละ 61 คงเหลือ รอยละ 39) รอยละ  
    100 ในป  2565 
3. พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน อยางนอยรอยละ 1  
    โดยเทียบกบัพื้นทีป่าไมของจงัหวัด 
4. รอยละของปริมาณการใชพลังงานทดแทน 
    เพิ่มข้ึน รอยละ 3 
5. หมูบานชุมชนไดรับการพฒันาศักยภาพในการ 
    รับมือกบัภัยพิบัติโดยการสรางเข่ือนรมิตลิง่ 
    แมนํ้า เพิ่มข้ึน ปละ  3 แหง 
 

 

 

1. รอยละของผลการประเมิน
คุณธรรม 
    และความโปรงใส ในการ
ดําเนินงาน 
    ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มข้ึน 
    อยางนอยรอยละ 5 ตอป เมื่อ
เทียบกับ 
    ปที่ผานมา 
2. รอยละจํานวนนวัตกรรมภาครัฐ
เพื่อ 
    การพัฒนาทองถ่ินเพิม่ข้ึน อยาง
นอย 
    รอยละ 5 ตอปเมื่อเทียบกบัป 
    ที่ผานมา 
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แนวทางการพัฒนา 

1. เปนศูนยกลางดานการดูแลสุขภาพ (Health and  
    Medical Hub) 
2. จัดการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือความกาวหนาในอนาคต  
    (Education and Training for the future)  
3. ยกระดับเกษตรสูเกษตรอินทรีย (Agriculture and  
    Organic Paradise)  
4. วางระบบขนสงและศูนยกลางการกระจายสินคา  
    (Vehicles & Logistics Center)  
5. ประสบการณทองเที่ยวเมืองแหงความสุข (Experience  
    Tourism)  
6. พัฒนาเมืองแหงดิจิตอลเพ่ือการพาณิชย (New Digital  
    Commerce)  

1. ดานพัฒนาสุขภาวะ 
2. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
3. ดานสรางสังคมการเรียนรูและวิถี

พอเพียง 
4. ดานสรางความม่ันคงปลอดภัย 

1. อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความ 

    อุดมสมบูรณ 
2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมี

ประสิทธิภาพ 
    และเหมาะสม 
3. อนุรักษพลังงานและพัฒนาการใช

พลังงานทดแทน 
4. พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

1. เสริมสรางระบบธรรมาภิ
บาล ที่ดี 

2. พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
3. สงเสริมระบบธรรมาภิบาล

ที่ดีอยางย่ังยืน 

 

1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน   

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครสวรรค เปนองคกรหลักในการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

๑. มีโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ํา     
ใชในการเกษตรอยางเพียงพอ 

๒. มีระบบการคมนาคมท่ีไดมาตรฐาน 
๓. มีระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ   
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

๒. พัฒนาการคมนาคม 
๓. พัฒนาการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

๒.  สงเสริมการทองเท่ียว ๑. มีจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจาก
การทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

๑. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

๓. พัฒนาการศึกษาและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๑. ประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคม    
และเขาถึงระบบการศึกษาและ
สาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 

๒. สังคมมีความเขมแข็งตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการ
ออกกําลังกายมากข้ึน 

    
     
  

๑.  สงเสริมและจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ 

๒.  สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรี ผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาสทางสังคม ใหพ่ึงพา
ตนเองได 

๓.  สงเสริมการสาธารณสุขให
ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 

๔.  สงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและ
ประชาชนไดออกกําลังกาย 
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ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

๔. การอนุรักษและสืบสาน   
    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
    ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
    และปราชญชาวบาน 

 ๑. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และปราชญชาวบาน
ไดรับการอนุรักษฟนฟู       และสืบสาน
ใหคงอยูตอไป 
     

๑.  อนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน   
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน 
   

๕. เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 
  
  
  
  
  

๑.  ประชาชนมีความรูในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
๒.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ตลอดจนหางไกลยาเสพ
ติด 
     

๑.  สงเสริมการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
๒.  สงเสริมการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
๓.  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๖. การบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
    
    
  
  

๑. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวม
ในการอนุรักษและบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒. มีการลดปริมาณขยะและกําจัดขยะ
ชุมชนใหถูกหลักวิชาการ 
๓. ประชาชนมีการใชพลังงานทดแทน 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   

๑. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 
๒. สงเสริมการลดปริมาณขยะใหถูก 
หลักวิชาการ 
๓. สงเสริมและสนับสนุนการใช    
พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 
     

๗. การสรางธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
    
  
  
  
  

๑. อปท.มีการบริหารจัดการอยาง
โปรงใส 
 ๒. ประชาชนไดรับการบริการท่ีมี
คุณภาพ 
๓. ประชาชนมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
    

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาค
สวน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการประชาชน 
๓. สงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข 
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2.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.1  วิสัยทัศน 

 “พัฒนาทองถ่ินเชิงรุก เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตําบลไพศาลี อยางพอเพียงและยั่งยืน” 

 2.2  ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตร 

1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2 สงเสริมการทองเท่ียว 

3 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

4 
การอนุรักษและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และปราชญ

ชาวบาน 

5 เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 

6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

7 การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

2.3  เปาประสงค 
ยุทธศาสตรท่ี เปาประสงค หมายเหตุ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1.มีโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้าใชในการเกษตรอยางเพียงพอ 

2.มีระบบการคมนาคมท่ีไดมาตรฐาน 

3.มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

 

2 สงเสริมการทองเท่ียว 1.มีจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

3 พัฒนาการศึกษาและสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1.ประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคมและเขาถึงระบบการศึกษาและ

สาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2.สังคมมีความเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกกําลังกายมากข้ึน 

 

4 การอนุรักษและสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิ

ปญญาทองถ่ิน และปราชญ

ชาวบาน 

1.ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และปราชญ

ชาวบานไดรับการอนุรักษฟนฟูและสืบสานใหคงอยูตอไป 

 

5 เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 1.ประชาชนมีความรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนหางไกลยา

เสพติด 

 

6 การบรหิารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

1.ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.มีการลดปริมาณขยะและกําจัดขยะชุมชนใหถูกหลักวิชาการ 

3.ประชาชนมีการใชพลังงานทดแทนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรท่ี เปาประสงค หมายเหตุ 

7. การสรางธรรมาภิบาลและการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

1.อปท.มีการบริหารจัดการอยางโปรงใส 

2.ประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคณุภาพ 

3.ประชาชนมีจิตสาํนึกในการปฏบัิติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

 

2.4  ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรท่ี ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

2.จํานวนระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึนของถนนท่ีไดมาตรฐาน 

3.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

 

2 สงเสริมการทองเท่ียว 1.รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน  

3 พัฒนาการศึกษาและสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1.จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีท่ีจบการศึกษา 

2.จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานจากการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

3.จํานวนผูดอยโอกาสท่ีไดรับการสงเคราะห 

4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการสาธารณสุขปละไมนอยกวา 

3 กิจกรรม 

5.จํานวนผูเขารับการอบรมสงเสริมอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

6.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายปละ

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

 

4 การอนุรักษและสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิ

ปญญาทองถ่ิน และปราชญ

ชาวบาน 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบานปละไม

นอยกวา 5 กิจกรรม 

 

5 เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปละไม

นอยกวา 3 กิจกรรม 

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด 

ปละไมนอยกวา 3 กิจกรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

6 การบรหิารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปละไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลดปริมาณขยะและกําจัดขยะ

ชุมชนใหถูกหลักวิชาการปละไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมปละไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

 

7 การสรางธรรมาภิบาลและการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

1.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับการบริการจาก อบต. 

2.รอยละของคะแนนทุกดานท่ีผานเกณฑมาตรฐาน LPA  

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขปละไมนอยกวา 3 

กิจกรรม 

 

 

2.5  คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี คาเปาหมาย หมายเหตุ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1.การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

2.การเพ่ิมข้ึนของถนนท่ีไดมาตรฐาน 

3.ความพึงพอใจของประชาชน ท่ี ได รั บประโยชน จากระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

  

2 สงเสริมการทองเท่ียว 1.จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน  

3 พัฒนาการศึกษาและสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1.จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีท่ีจบการศึกษา 

2.จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานจากการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

3.จํานวนผูดอยโอกาสท่ีไดรับการสงเคราะห 

4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการสาธารณสขุปละไมนอยกวา 3 

กิจกรรม 

5.จํานวนผูเขารับการอบรมสงเสริมอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

6.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายปละ

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

 

4 การอนุรักษและสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิ

ปญญาทองถ่ิน และปราชญ

ชาวบาน 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบานปละไม

นอยกวา 5 กิจกรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี คาเปาหมาย หมายเหตุ 

5 เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปละไม

นอยกวา 3 กิจกรรม 

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปองกันและแกไขปญหา ยาเสพตดิ ปละ

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

 

6 การบรหิารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปละไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการลดปริมาณขยะและกําจัดขยะ

ชุมชนใหถูกหลักวิชาการปละไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมปละไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

 

7 การสรางธรรมาภิบาลและการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

1.ความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับการบริการจาก อบต. 

2.คะแนนทุกดานท่ีผานเกณฑมาตรฐาน LPA  

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุขปละไมนอยกวา 3 

กิจกรรม 

 

 

 2.6  กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี กลยุทธ หมายเหตุ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

2.พัฒนาการคมนาคม 

3.พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 

2 สงเสริมการทองเท่ียว 1.พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว  

3 พัฒนาการศึกษาและสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1.สงเสริมและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

2.สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส

ทางสังคม ใหพ่ึงพาตนเองได 

3.สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขาภาวะท่ีดี 

4.สงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชนตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

5.สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและประชาชนไดออกกําลังกาย 

 

4 การอนุรักษและสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิ

ปญญาทองถ่ิน และปราชญ

ชาวบาน 

1.อนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน 
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ยุทธศาสตรท่ี กลยุทธ หมายเหตุ 

5 เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 1.สงเสรมิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.สงเสรมิการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

3.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

6 การบรหิารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

1.อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.สงเสรมิการลดปริมาณขยะใหถูกหลักวิชาการ 

3.สงเสรมิและสนับสนุนการใชพลงังานทดแทนเพ่ือชุมชน 

 

7 การสรางธรรมาภิบาลและการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

1.สงเสรมิและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการและการใหบริการประชาชน 

3.สงเสรมิการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ

เปนประมุข 

 

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

  องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  มีการกําหนด

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20  ป  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงเกิดแนว

ทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  ไดกําหนด

จุดยืนทางยุทธศาสตรไว 7  ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

  1.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.  สงเสริมการทองเท่ียว 

3.  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.  การอนุรักษและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และปราชญชาวบาน 

5.  เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 

6.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

7.  การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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 2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดนครสวรรค 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 

ย 1  สรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนา
แบบเมืองสวรรค 

ย 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ย 2 สงเสริมการทองเท่ียว 
 

ย 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ย 2 สงเสริมการทองเท่ียว 
 

ย 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
และสรางสังคมพอเพียง 

ย 3 พัฒนาการศึกษาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
ย 4 การอนุรักษและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญ
ชาวบาน 
ย 5 เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 

ย 3 พัฒนาการศึกษาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
ย 4 การอนุรักษและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญ
ชาวบาน 
ย 5 เสริมสรางสังคมเขมแข็ง 

ย 3  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ย 6 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ย 6 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ย 4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ย 7 การสรางธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ย 7 การสรางธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไพศาลี (SWOT Analysis) 

1.การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จุดแข็ง (Strength) 

1.สภาพของพ้ืนดินมีคุณภาพคอนขางสมบูรณเหมาะ

กับการปลูกพืชไดทุกชนิด 

2.มีคลองน้ําไหลผานพ้ืนท่ีจํานวนหลายสาย 

3.สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมเหมาะแก การนา 

จุดออน (Weakness) 

1.ขาดแคลนน้ําใชอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร

ในฤดูแลง 

2.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ

บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

3.มีพ้ืนท่ีท่ีมีการทับซอนระหวางเทศบาลตําบลไพศาลี

กับ อบต.ไพศาลี ทําใหรายไดอยูในเขตเทศบาลตําบล

ไพศาล ี

โอกาส (Opportunity) 

1.นโยบายของภาครัฐไดสงเสริมใหมีการดูและและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 

อุปสรรค (Treat) 

1.สภาพพ้ืนท่ีของตําบลมีลักษณะเปนท่ีราบลุมทําให

ฤดูฝนมีน้ําทวมขังเปนเวลานาน ฤดูแลงมีภัยแลงขาด

แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
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2.การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสังคมและความม่ันคง 

จุดแข็ง (Strength) 

1.มีกลุมองคกรภาคประชาชนท่ีเขมแข็ง และมีการ

ทํางานในระบบเครือขายท่ีด ี

2.มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศในพ้ืนท่ี ท่ี

เหมาะสมและครบทุกหมูบาน 

3.สภาพพ้ืนท่ีตําบลไพศาลีมีพ้ืนท่ีติดกับถนนทางทาง

หลวงหมายเลข 3004 ทําใหสะดวกในการคมนาคม

ขนสง 

 

จุดออน (Weakness) 

1.ความตองการ และการคาดหวังของประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีสูงตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไข

ปญหาความเดือดรอนแตองคการบริหารสวนตําบล

ตอบสนองไดนอย 

2.พ้ืนท่ีในหมูบานไมมีรถโดยสารประจําทางสัญจร

ผานทุกหมูบานทําใหการเดินทางไมสะดวก สวนใหญ

ประชาชนจะใชรถยนตสวนตัว 

3.การแพรระบาดของยาเสพติดมีจํานวนมาก ไดแก 

ยาบา 

4.การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน และ

ความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 

5.ปญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง 

6.ขาดการอนุรักษในขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

7.เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรมทางศาสนา 

โอกาส (Opportunity) 

1.ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความ

ขัดแยงทางการเมือง ทางความคิดเห็นนอย 

2.มีวัดท่ีสามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปน

แหลงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและ

ประชาชนในตําบล 

3.การแกไขปญหาความยากจนและปญหายาเสพ

ติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอําเภอสอดคลอง

กับนโยบายและยทุธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบล 

4.นําขอมูลจากการจัดทําเวทีประชาคมจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนดานตาง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

5.มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยูเย็น

เปนสุขรวมกันใชสันติวิธีเปนแนวทางในการแกไข

ปญหา 

อุปสรรค (Treat) 

1.การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ีเนื่องจากแหลง

งานรองรับไมเพียงพอ 

2.ประชาชนไมใหความสําคัญในการศึกษาของบุตร-

หลาน ใหไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

3.ประชาชนไมสนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวม

ในการพัฒนาพ้ืนท่ี และไมใหความสําคัญกับการมี

สวนรวมในกิจกรรม/โครงการของทองถ่ินและภาครัฐ 

4.ขาดความรูความเขาใจเรื่องประชาคมอาเซียน 
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3.การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength) 

1.องคการบริหารสวนตําบลมีรายไดจากการจัดเก็บ

รายไดเปนของตนเองทําใหคลองตัวในการบริหารงาน

และงบประมาณ 

2.เปนพ้ืนท่ีท่ีมีผังเมืองเปนเขตอุตสาหกรรม 

3.มีโรงสี ลานมัน ในพ้ืนท่ีท่ีจํานวนมากสามารถ

กอใหเกิดการจางงานและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

จุดออน (Weakness) 

1.คนในทองถ่ินมีปญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการ

ประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวันในอัตราสูง 

2.ประชาชนยังมีระบบคิด หรือการประกอบอาชีพ

แบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 

3.อาชีพหลักของคนในชุมชนสวนใหญทําการเกษตร

ตองอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติซ่ึงบางครั้งไม

เพียงพอ 

โอกาส (Opportunity) 

1.สามารถหาแรงงานไดงาย ราคาถูก จากประเทศ

เพ่ือนบาน 

2.ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวก

คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 

 

อุปสรรค (Treat) 

1.ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ

ต่ํา ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ํา และ

ถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง 

2.น้ํามันมีราคาผันพวนอยางตอเนื่อง 

3.สภาพการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 

 

4.การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการบริหารจัดการภาครัฐ 

จุดแข็ง (Strength) 

1.มีคําสั่งแบงโครงสรางขององคการบริหารสวน

ตําบลไพศาลีท่ีชัดเจน คลอบคลุมอํานาจหนาท่ีตาม

ภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตาม

ภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือถายโอน 

2.มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบูรณาการรวมกับ

หนวยงานตางในการจัดทําแผนพัฒนาตางๆ ท่ี

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี 

3.ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลสามารถกําหนดนโยบายไดเองภายใต

กรอบของกฎหมาย 

4.มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซ่ึง

เปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในตําบล 

5.สามารถกําหนดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม

ภารกิจและกําลังงบประมาณ 

6.ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จุดออน (Weakness) 

1.บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลยังขาดแคลนไม

เพียงพอตอการบริหารงาน 

2.มีระเบียบ/กฎหมายใหม ๆ จํานวนมากทําใหการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ 

3.บุคลากรมีนอย ทําใหตองรับผิดชอบงานหลาย

อยางเกิดการทํางานไมตอเนื่อง และประสบการณใน

การทํางานนอย 

4.งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมได

เพียงพอ 

5.ระบบขอมูลท่ีจําเปนในพ้ืนท่ียังไมเปนปจจุบัน 

หรือไมครบถวนครอบคลุมในทุกดาน 
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ตําบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทํา

ใหเขาใจปญหาและความเดือดรอนของประชาชน

อยางแทจริง 

7.มีเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติ งาน ท่ี

ทันสมัยในการชวยเหลือประชาชน 

8.เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมาก

ท่ีสุด และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

9.มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยาง

ตอเนื่อง 

โอกาส (Opportunity) 

1.มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึน

ตามแผนของ พรบ.กระจายอํานาจฯ 

2.แนวโนมของรายไดท่ีไดรับจัดสรรมากข้ึน

ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บ

รายไดเองขององคการบริหารสวนตําบล 

3.กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือตอการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตําบล 

4.มีสถานศึกษาอยูในพ้ืนท่ีตั้งแตเด็กกอนวัยเรียนถึง

ประถมศึกษา และมีศูนยการเรียนรูนอกระบบใน

พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 

5.มีโรงพยาบาลอยูใกลพ้ืนท่ี รวมถึงการใหบริการฟรี

ในเรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน 

6.มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับทองถ่ินทําให

การบริหารจัดการมีความตอเนื่อง 

อุปสรรค (Treat) 

1.อํานาจหนาท่ีตามแผนกระจายอํานาจฯ บาง

ภารกิจยังไมมีความชัดเจน 

2.การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจาก

สวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ

ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 

3.การจัดสรรงบประมาณจากภาครฐัยังไมเพียงพอ

กับภารกิจท่ีถายโอนใหกับทองถ่ิน 

4.ความไมม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการ

จัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

5.ผลการจากการถายโอนภารกิจทําใหมีงาน/หนาท่ี

เพ่ิมข้ึนแตไมมีบุคลากรมารองรับงาน 
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 3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  ไดทําการประเมิน

สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ ดังนี ้

ดาน 
สถานการณ

สภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ความ

ตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมในอนาคต 

1) ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1.ขาดแคลนแหลงนํ้า
ในการอุปโภค-บริโภค 

- แหลงนํ้าและ
นํ้าประปาในการ
อุปโภคบรโิภค 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียง 

2.ไฟสองสวางทาง
และพ้ืนท่ีสาธารณะยัง
ไมครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 

- ไฟฟา - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- มีไฟสองสวางทาง
และพ้ืนท่ีสาธารณะ
ครอบคลมุท้ังพ้ืนท่ี
ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปองกัน
การเกิดอาชญากรรม 

2) ดานสงเสรมิการ
ทองเท่ียว 

    

3) ดานการพัฒนา
การศึกษาและสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี
สวนหน่ึงมีท่ีอยูอาศัย
ท่ีไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนไดรับ
ความเดือนรอนเรื่องท่ี
อยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
มั่นคงแข็งแรง 

4) ดานเสริมสราง
ความเขมแข็งใน
ชุมชน 

1.ขาดการเตรียม
ความพรอมในกรณี
เกิดสาธารณภัยตาง ๆ 

- ภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาต ิ

 - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

5) ดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1.ขาดการคัดแยก
ขยะกอนท้ิง มีขยะ
อันตรายปะปนกับ
ขยะท่ัวไปและขยะสง
กลิ่นเหม็น 

- คัดแยกขยะ - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนเขารวม
โครงการบริหาร
จัดการขยะเพ่ิมข้ึน 
-มีโครงการในการ
สงเสริมความรู
เก่ียวกับการกําจดั
ขยะภายในตาํบล 

6) ดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

1.ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ินทองถ่ิน
ถูกลืมเลือน 

- ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนมีสวนรวม
ในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารตี
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

7) ดานการสราง   
ธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

1. ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสวนรวมนอยในการ
ดําเนินการกิจกรรม
ตางๆ ขององคกรหรือ
หนวยงานในพ้ืนท่ี 
 
 

- ประชาชน - ประชาชนในพ้ืนท่ี - ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ิมข้ึน 
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ดาน สถานการณ
สภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ความ

ตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมในอนาคต 

7) ดานการสราง   
ธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

2. ผูนําทองท่ี ทองถ่ิน
และแกนนําชุมชน 
ขาดการพัฒนาทักษะ
ดานความรู
ความสามารถ ในการ
บริหารงาน 

- การพัฒนาศักยภาพ
ของผูนํา 

- ผูนําทองท่ี ทองถ่ิน
และแกนนําชุมชน 

- การบริหารงาน
ทองท่ีและทองถ่ิน
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรยังขาด
ความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานตาง ๆ 

- การปฏิบัติงาน - บุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบล 

- พัฒนาสงเสริม
ความรูใหกับบุคลากร
ในองคการบริหาร
สวนตําบล 
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3.3  ความเช่ือมโยงและการวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป(พ.ศ.2561-2580) 

1. ดานความมั่นคง 

 

2.ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

3.ดานพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

4. ดานการสราง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

6.ดานการ 
ปรับสมดุลและพัฒา
ระบบการบริหาร
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

1.
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย 

2. สราง
ความเปน
ธรรมลด
ความ
เหล่ือมลํ้า
ในสังคม 

3.สราง
ความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแขงขัน
ไดอยาง
ยั่งยืน 

4. การ
เติบโตที่
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม
เพื่อการ
พัฒนาที่
ยั่งยืน 

5.
เสริมสราง
ความมั่นคง
แหงชาติ
เพื่อพัฒา
ประเทศสู
ความมั่งค่ัง 

6.การ
บริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ปองกันการ
ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ
ธรรมมาภิ
บาลภาครัฐ 

7.พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส 

8.พัฒา
วิทยาศาสต
ร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9.พัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา 

แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน 

1. พัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการตอเนื่องให
มีคุณภาพ สามารถสราง
มูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน  และ
กระจายประโยชนอยาง
ทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการ
ผลิตสินคาและบริการที่มี
ศักยภาพสูงดวยภูมิปญญา
และนวัตกรรม 

2. ใชโอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการ
เชื่อมโยงกับอนภุาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อ
ขยายฐานเศรษฐกิจของ
ภาค 

3.ยกระดับเปนฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 

4.พัฒาคุณภาพชีวิตและ
แกไขปญหาความยากจน 
พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ
อยางมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน 
ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน
ภาคบริการ 

5. อนุรักษและฟนฟูปาตน
น้ําใหคงความสมบูรณ 
จัดระบบบริหารจัดการน้ํา
อยางเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให
ทั่วถึง ปองกันและแกไข
ปญหามลพิษหมอกควัน
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ.2561-2565) 

1. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตร
ปลอดภัยและอินทรียดวยนวัตกรรม เพือ่สรางมูลคาและยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

2. พัฒนาศักยภาพทางการทองเที่ยว ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน
ยุคติจิตอลเพื่อคนทั้งมวล 
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3.3  ความเช่ือมโยงและการวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดนครสวรรค ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565) 

1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวย
แนวทางการพัฒนาแบบเมือง
นครสวรรค 

 

 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและ
สรางสังคมพอเพียง 

3.บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

4. เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ

องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต

จังหวัด
นครสวรรค 

(พ.ศ.2561-
2565) 

1.พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

2.สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

3.พัฒนา
การศึกษาและ

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

4.อนุรักษและ
สืบสาน ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี  
ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ

ปราชญชาวบาน 

5. เสริมสราง
สังคมเขมแข็ง 

 

6. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมช
าติและ

ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

7.การสราง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ

องคการ
บริหารสวน
ตําบลไพศาล ี

1.พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

2.สงเสริม 
การทองเที่ยว 

3.พัฒนา
การศึกษา 

และสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

4.อนุรักษ 
และสืบสาน 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี  
ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ

ปราชญชาวบาน 

5. เสริมสราง
สังคมเขมแข็ง 

 

6. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมช
าติและ

ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

7.การสราง 
ธรรมาภิบาล

และการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

 

 



- 28 - 
 

สวนท่ี 3  

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

             

 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตรท่ี ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง - 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองชาง - 

2 สงเสริมการทองเที่ยว บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

สํานักปลัดฯ - 

3 พัฒนาการศึกษาและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา  สํานักปลัดฯ - 

สังคมสงเคราะห สํานักปลัดฯ - 

สาธารณสุข สํานักปลัดฯ - 

สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลัดฯ - 

การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

สํานักปลัดฯ - 

งบกลาง   

4 การอนุรักษและสืบสาน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

และปราชญชาวบาน 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

สํานักปลัดฯ - 

5 เสริมสรางสังคมเขมแข็ง บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดฯ - 

บริการชุมชนและสังคม งบกลาง สํานักปลัดฯ - 

การดําเนินงานอื่น สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลัดฯ - 

6 การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลัดฯ - 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัดฯ - 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน สํานักปลัดฯ - 

7 การสรางธรรมาภิบาลและ

การบริหารกจิการบานเมือง

ที่ดี 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ - 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                     

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พั ฒ น า
โครงสรางพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
   1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

62 
 

19 
 

 
 

41,107,800 
 

11,149,500  
 

 
 

58 
 

19 
 

 
 

39,955,800 
 

11,149,500  
 
 

 
 

58 
 

19 
 

 
 

39,955,800 
 

11,149,500  
 
 

 
 

58 
 

19 
 

 
 

39,955,800 
 

11,149,500  
 

 
 

236 
 

76 
 

 
 

160,975,200 
 

44,598,000  
 

รวม   81 52,257,300  77 51,105,300  77 51,105,300 77 51,105,300  312 205,573,200  
2) ยุทธศาสตรสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
   2.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 

 
 

10,000 
 
 

 
 

1 
 
 

 
 

10,000 
 
 

 
 

1 
 
 

 
 

10,000 
 
 

 
 

1 
 
 

 
 

10,000 
 
 

 
 

4 
 
 

 
 

40,000 
 
 

รวม   1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000 
3) ยุทธศาสตรพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิต 
   3 .1  แผ น ง า นศ า ส น า
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   3.2 แผนงานการศึกษา 
   3.3 แผนงานงบกลาง 
   3.4 แผนงานสรางความ
เขมแข็งในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 

6 
4 
6 
 

 
 
 

150,000 
 

3,330,000 
7,860,000 
155,000 

 

 
 
 

1 
 

6 
4 
6 
 

 
 
 

150,000 
 

3,330,000 
8,620,000 
155,000 

 

 
 
 

1 
 

6 
4 
6 
 

 
 
 

150,000 
 

3,330,000 
8,865,000 
155,000 

 

 
 
 

1 
 

6 
4 
6 
 

 
 
 

150,000 
 

3,330,000 
9,570,000 
155,000 

 

 
 
 

4 
 

24 
16 
24 

 

 
 
 

600,000 
 

13,320,000 
34,915,000 

620,000 
 

 

 

 

ผ 01 



- 30 - 
 

 

 
ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   3 . 5  แ ผ น ง า น สั ง ค ม
สงเคราะห 
   3.6 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 

10 
 

60,000 
 

240,000 
 

4 
 

10 
 

60,000 
 

240,000 
 

4 
 

10 
 

60,000 
 

240,000 
 

4 
 

10 
 

60,000 
 

240,000 
 

16 
 

40 
 

240,000 
 

960,000 
 

รวม   31 11,795,000 31 12,555,000 31 12,800,000 31 13,505,000 124 50,655,000 
4) ยุทธศาสตรการอนุรักษสืบ
สาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และปราชญชาวบาน 
   4 . 1  แ ผ น ง า น ศ า ส น า
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 

70,000 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 

70,000 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 

70,000 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 

70,000 
 
 

 
 
 
 

8 
 
 

 
 
 
 

280,000 
 
 

รวม   2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000 
5 ) ยุทธศาสตร เส ริมสร า ง
สังคมเขมแข็ง 
   5.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
   5.2 แผนงานงบกลาง 
   5.3 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 

1 
1 
 

 
 

290,000 
 

1,000,000 
10,000 

 

 
 

4 
 

1 
1 
 

 
 

290,000 
 

1,000,000 
10,000 

 

 
 

4 
 

1 
1 
 

 
 

290,000 
 

1,000,000 
10,000 

 

 
 

4 
 

1 
1 
 

 
 

290,000 
 

1,000,000 
10,000 

 

 
 

16 
 

4 
4 
 

 
 

1,160,000 
 

4,000,000 
40,000 

 
รวม   6 1,390,000 6 1,390,000 6 1,390,000 6 1,390,000 24 5,560,000 

6 ) ยุทธศาสตรการบริหาร
ท รัพย ากรธ รรมชา ติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
   6.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

70,000 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

70,000 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

70,000 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

70,000 
 

 
 
 

4 
 

 
 
 

280,000 
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ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   6.2 แผนงานสาธารณสุข 
   6.3 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
   6.4 แผนงานสรางความ
เขมแข็งในชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 
 

20,000 
69,500 

 
30,000 

 
 

1 
1 
 

1 
 
 

20,000 
69,500 

 
30,000 

 
 

1 
1 
 

1 
 
 

20,000 
69,500 

 
30,000 

 
 

1 
1 
 

1 
 
 

20,000 
69,500 

 
30,000 

 
 

4 
4 
 

4 
 
 

80,000 
278,000 

 
120,000 

 
 

รวม   4 189,500 4 189,500 4 189,500 4 189,500 16 758,000 
7) ยุทธศาสตรการสรางธรร
มาภิบาลและการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 
   7.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 

 
 
 

440,000 
 
 

 
 
 

5 
 
 

 
 
 

440,000 
 
 

 
 
 

5 
 
 

 
 
 

440,000 
 
 

 
 
 

5 
 
 

 
 
 

440,000 
 
 

 
 
 

20 
 
 

 
 
 

1,760,000 
 
 

รวม   5 440,000 5 440,000 5 440,000 5 440,000 20 1,760,000 
รวมทั้งสิ้น   130 66,151,800 126 65,759,800 126 66,004,800 126 66,709,800  508 264,626,200   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

     1.ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 1 
บานนายเหลือ ถึง บานนาง
เกตุ ขางสนามฟุตบอลตอจาก
จุดเดิม 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 97,000 97,000 97,000 97,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่ 1 สายขางบานนายบิน 
จุดส้ินสุดเชื่อมถนนเทศบาล 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

 129,000 129,000 129,000 129,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 

ผ 02 
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3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่ 1 ตอจากถนนคอนกรีต 
ถึงสํานักสงฆ 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่ 1 จุดเร่ิมตนตอจาก
ของเดิมจุดส้ินสุดบานนาย
โยธิน 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

5 โครงการวางทอระบายน้ํา  
หมูที่ 1 บานนายสัมผัส    
แขวงมาศ ถึง ทางหลวงชนบท 
นว.4027 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด ศก. 0.30 เมตร 
จํานวน 180 ทอน พรอม
บอพักน้าํ ค.ส.ล. 7 จุด  

 108,000 108,000 108,000 108,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
การปองกัน
และแกไข
ปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 

6 โครงการวางทอระบายน้ํา  
หมูที่ 1 บานนายบัญญัติ ถึง
บานนายมัน สิทธิชยั 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขังใน
หมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด ศก. 0.30 x 1.00 
เมตร จํานวน 70 ทอน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
การปองกัน
และแกไข
ปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 
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7 โครงการวางทอระบายน้ํา  
หมูที่ 1 จากสระหลวง 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด ศก.0.30 
 x 1.00 เมตร 
จํานวน 52 ทอน 

 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 2 
จุดเร่ิมตนบานนายชาญ เพ็ง
เรียง จุดส้ินสุดบานนางโฮม 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 2 
จุดเร่ิมตนหนาบานนายแร ตุน
ขุนทด จุดส้ินสุด นายเจื่อ จิต
ทรัพย ไปทางถนนลาดยาง 
ทางหลวงชนบท นว.4027 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
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10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่ 2 
เสนสระน้ําฝน เชื่อตอกับ ถนน 
ค.ส.ล. เทศบาลตําบลไพศาลี 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร คิดเปนพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 46 
ตารางเมตร 
ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร คิดเปน
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
120 ตารางเมตร 

 81,000 81,000 81,000 81,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่ 2 
จุดเร่ิมตนบานนายชง วันแตง 
จุดส้ินสุด โรงเรียนหวยน้าํลาด 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 117,000 117,000 117,000 117,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 2 
จุดเร่ิมตนหนาบานนายแร ตุน
ขุนทด จุดส้ินสุด นายเจื่อ จิต
ทรัพย ไปทางถนนลาดยาง 
ทางหลวงชนบท นว.4027 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 

 



- 36 - 
 
 

13 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่ 2 หลังสระน้ําใส  
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 460 เมตร 

 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

14 โครงการวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 2 จุดเร่ิมตน บานนายแร 
จุดส้ินสุด สระกรมพัฒนา 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 250 ทอน 

 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่ 3 เสนนายวิเชียร แยม
วัด ถึง นางสมอน กอมณี 
พรอมวางทอระบายน้าํ 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 336 เมตร  
ฐาน 4 เมตร 
ทอระบายน้าํขนาด ศก. 
0.30 เมตร  
จํานวน 10 ทอน 
 

 71,800 71,800 71,800 71,800 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

16 โครงการวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 3 จุดเร่ิมตน หนาวัดเนิน
ทอง จุดส้ินสุดหลังวัดเนินทอง 
บริเวณนานางเสนาะ โพธิ์ศรี  

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จํานวน 143 ทอน 
พรอมบอพกั ค.ส.ล.  
10 ชุด 

 235,000 235,000 235,000 235,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 
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17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่ 3 
จุดเร่ิมตน ทางหลวงชนบท 
นว.4027 จุดส้ินสุดทางแยก
ขึ้นเขาปอ 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 245 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางศาลาพักริม
ทาง หมูที่ 3 บริเวณสามแยก
วัดเนินทอง 
 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกบั
ประชาชน 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 3 เมตร 

 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
มีที่นั่ง
พักผอน 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่ 3 
จุดเร่ิมตน ศาลาประชาคม 
จุดส้ินสุด ถนน ค.ส.ล. เดิม 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

20 โครงการตอเติมศาลา
กลางบานกลุมอุดร หมูที่ 3 

เพื่อใหศาลา
สามารถใชงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพมี
ความสวยงาม 

ขนาดกวาง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนได
ใชประโยชน
ศาลา
กลางบาน
และไดรับ
ความ
สะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 
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21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่ 4 จุดเร่ิมตนนางจํารัส 
นิลสนธิ จุดส้ินสุด นานายวินัย 
แสนนุช พรอมวางทอระบาย
น้ํา 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 400 เมตร  
ฐาน 4 เมตร 
ทอระบายน้าํขนาด ศก. 
0.40 เมตร  4 จุด ๆ ละ 
5 ทอน จาํนวน 20 ทอน 

 91,000 91,000 91,000 91,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
หมูที่ 4 จุดเร่ิมตนซอยบาน
นายเหลง โพศิริ 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร 
ฐาน 4 เมตร 
ยาว 236 เมตร 

 45,600 45,600 45,600 45,600 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่ 4 
จุดเร่ิมตนบานนายจันทร โพธิ์
ออง จุดส้ินสุดบานนางครอง
บัวรอด 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 5 เมตร  
ยาว 65 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 163,400 163,400 163,400 163,400 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางศาลาพักริม
ทาง หมูที่ 4 บริเวณสามแยก
วัดเขาธรรมบท 
 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกบั
ประชาชน 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 3 เมตร 

 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
มีที่นั่ง
พักผอน 

กองชาง 
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25 โครงการกอสรางถนนพูนดิน 
หมูที่ 4 จุดเร่ิมตนทางหลวง
ชนบท นว.4027 จุดส้ินสุด 
สํานักสงฆยอดธง 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ถนนพูนดิน หมูที่ 4 
บานเขาธรรมบท 
จํานวน 1 เสน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

26 โครงการวางรางระบายน้าํ  
หมูที่ 4 จุดเร่ิมตนบริเวณ
นานายนาก จุดส้ินสุด ทางเขา
สระประปา 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ําขนาด 
ศก. 0.40 พรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก 

 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 

27 โครงการวางทอระบายน้ํา   
หมูที่ 6  จุดเร่ิมตนบานนาง
แทน จุดส้ินสุด บานนาย
สมเกียรติ 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จํานวน 140 ทอน 
พรอมบอพกัน้ํา ค.ส.ล. 
10 ชุด 
 

 233,000 233,000 233,000 233,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 

28 โครงการวางทอระบายน้ํา   
หมูที่ 6  
จุดเร่ิมตนบริเวณนานายเชิด 
จุดส้ินสุดนานายเกรียงไกร 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด ศก. 0.60 เมตร 
จํานวน 126 ทอน 
พรอมบอพกัน้ํา ค.ส.ล. 
7 ชุด 
 

 312,000 312,000 312,000 312,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 
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29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่  6
จุดเร่ิมตนบานนายวิรัส ศรีฉ้ํา 
จุดส้ินสุดบานนางมานะ สุข
แจม พรอมวางทอระบายน้าํ 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ทอระบายน้าํขนาด ศก. 
0.40 เมตร จํานวน 187 
ทอน พรอมบอพัก 3 บอ 
 

 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

30 โครงการวางทอระบายน้ํา   
หมูที่ 6 จุดเร่ิมตนบริเวณบาน
นายอดุลย จุดส้ินสุด คลอง
เหมืองพระ 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

ทอขนาด 0.60 เมตร 
จํานวน 130 ทอน 
พรอมบอพกั 
 

 312,000 312,000 312,000 312,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 

31 โครงการวางทอระบายน้ํา   
หมูที่ 6 จุดเร่ิมตนบานนาย
สมใจ จุดส้ินสุด บานนางแทน 
เรืองชม 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

ทอขนาด 0.40 เมตร 
จํานวน 117 ทอน 
พรอมบอพกั 
 

 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่  7 
เสนโคกกลางจุดเร่ิมตน ค.ส.ล. 
เดิม จุดส้ินสุด นานายคอม 
สอนเกิด 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 140 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
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33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่  7 
เสนบานโคกสามัคคี – บาน
เขาวังหลอด จุดเร่ิมตน นาย
ชํานาญ มากบุญ จุดส้ินสุด นา
นายสิทธิชยั 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 4 เมตร  
ยาว 130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่  7 
กลุมสระหนองมวง 
จุดเร่ิมตน ตอจากของเดิม 
จุดส้ินสุด นายสํารวย สอนเกิด 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 94 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 250,000    รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางศาลาพักริม
ทาง หมูที่ 7 บริเวณสามแยก
วัดโคกสามัคคี 
 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกบั
ประชาชน 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 3 เมตร 

 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
มีที่นั่ง
พักผอน 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่  7 
จุดเร่ิมตนจากถนน 3004 
จุดส้ินสุดบานนางแกว ดีแท 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 225,000 225,000 225,000 225,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
มีที่นั่ง
พักผอน 

กองชาง 

 

 



- 42 - 
 
 

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่  7 
จุดเร่ิมตนบานนายผัน ปนนิล 
จุดส้ินสุดบานางเล็ก สัมฤทธิ ์
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
มีที่นั่ง
พักผอน 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่  8 
กลุมบานนานายขาว ถนนเสน
บานนายพร แกวเกิด 
จุดเร่ิมตน นายประสิทธิ์ ศรี
ทองใบ จุดส้ินสุด บานนายพร 
แกวเกิด 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 400,000    รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่  8 
เสนไปนานายปลด ศรรุง 
จุดเร่ิมตน ตอจาก คสล.เดิม 
บานนางทองใบ 
จุดส้ินสุด บานนายเสวียน องค
คําพล 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 70 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 102,000    รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

40 โครงการวางทอระบายน้ํา   
หมูที่ 8 จุดเร่ิมตนบานนายพร
แกวเกิด จุดส้ินสุด นายขาว 
แสงพรม 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ศก 
0.40 x 1.00 เมตร 
5 จุด ๆ ละ 7 ทอน 

 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 
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41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล) หมูที่ 8 
จุดเร่ิมตนบานนายสมจิต พง
สมบัติ จุดส้ินสุด บานนายสวง 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 4 เมตร  
ยาว 30 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมูที่  8 
กลุมบานนายขาว 
 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กวาง 4 เมตร  
ยาว 28 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

43 โครงการวางทอระบายน้ํา   
หมูที่ 8 บริเวณนานางเร่ิม ภู
เพชร 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร 

 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 

44 โครงการวางทอระบายน้ํา   
หมูที่ 8 บริเวณนานายจรัญ 
คะชา 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร 

 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 
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45 โครงการวางทอระบายน้ํา   

หมูที่ 8 บริเวณนานายลือชัย 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร 

 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 

46 โครงการวางทอระบายน้ํา   
หมูที่ 8 บริเวณนานายเรวัต 
 

เพื่อปองกันและลด
ปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร 

 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกันน้ํา
ทวมขังและ
ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 

กองชาง 

47 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน
ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลไพศาลี 

เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย
และสวยงาน 

ปรับปรุงภูมิทัศนถนนใน
พื้นที่ตําบลไพศาลี 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ดําเนิน
โครงการ 

มีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย
และสวยงาม 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางโรงจอดรถ เพื่อใหมีสถานที่
จอดรถเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กวาง 10 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

 400,000    กอสราง
สถานที่จอด
รถ 

มีสถานที่
จอดรถเปน
ระเบียบและ
มีความ
สะดวก 

กองชาง 

49 โครงการกอสรางโรงสูบน้ําดิบ
บริเวณสระ อบต. 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําอุปโภคบริโภค 

ขนาดกวาง 2 เมตร 
ยาว 2 เมตร 
พรอมปมน้ํา 

 100,000 100,000 100,000 100,000 กอสรางโรง
สูบน้ําดิบ
บริเวณสระ 
อบต. 

ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

50 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาในการใช
อุปโภคบริโภค 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ขยายเขตไฟฟา 

 350,000 350,000 350,000 350,000 ดําเนินการ
ขยายเขต
ไฟฟา 

ประชาชนมี
ไฟฟาในการ
ใชอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

51 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิว
ถนนจราจรในเขตอบต.ไพศาลี 

เพื่อซอมแซมผิว
จราจรใหมีความ
สมบรูณพรอมใช
งาน 

จางเหมาปรับปรุง
ซอมแซมผิวถนนจราจรใน
เขต อบต.ไพศาลี ที่ไดรับ
การรองเรียนเปนกรณี
ฉุกเฉิน 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไดรับการ
ซอมแซมผิว
ถนนใหมี
สภาพพรอม
ใชงาน 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม 

กองชาง 

รวม 51 โครงการ - - - 9,107,800 7,955,800 7,955,800 7,6955,800 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

     1.ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      1.2 แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองเฉลิม
พระเกียรติ หมูที่ 1 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 15 เมตร 
ความยาว 210 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 2.00 
เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 3,727 ลบ.ม 
ตามแบบประมาณการ
ของ อบต.ไพศาลี 
 

 270,000 270,000 270,000 270,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค  

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกสระมะนาว 
หมูที่ 1 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 20 เมตร 
ความยาว 20 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 2.00 
เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 4,500 ลบ.ม 
ตามแบบประมาณการ
ของ อบต.ไพศาลี 

 139,500 139,500 139,500 139,500 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค  

กองชาง 

 

 

 

 

ผ 02 
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3 โครงการขุดลอกสระประปา 
หมูที่ 1 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 20 เมตร 
ความยาว 20 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
 

 150,000 150,000 150,000 150,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค  

กองชาง 

4 โครงการสรางฝายสระกลาง
หมูบาน หมูที่ 2 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

กวาง 6 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

5 โครงการขุดลอกสระกลุมอุดร 
หมูที่ 3 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 74 เมตร 
ความยาว 79 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 2 เมตร  
 

 327,000 327,000 327,000 327,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

6 โครงการขุดลอกสระวัดเขา
ธรรมบท หมูที่ 4 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 30 เมตร 
ความยาว 50 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 2 เมตร  
 

 159,000 159,000 159,000 159,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 
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7 โครงการขุดลอกสระบานใต 
หมูที่ 4 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 70 เมตร 
ความยาว 70 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 1.50 
เมตร  

 100,000 100,000 100,000 100,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางพนังกั้นน้ํา 
หมูที่ 6 
บริเวณบานนางคาย มิ่งขวัญ  

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

กวาง 6 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

9 โครงการขุดลอกสระประปา
หนองมวง หมูที่ 7 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 55 เมตร 
ความยาว 77 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไมนอย
กวา 8,250 ลบ.ม 
ตามแบบประมาณการ
ของ อบต.ไพศาลี 

 348,000 348,000 348,000 348,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

10 โครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะหนาวัดโคกสามัคคี 
หมูที่ 7 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 50 เมตร 
ความยาว 80 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
 

 230,000 230,000 230,000 230,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางพนังกั้นน้ํา
หวยน้าํโครม บริเวณนานางต๋ิม
บุญโพธิ ์หมูที่ 7 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

กวาง 6 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 
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12 โครงการขุดลอกคลองหวย
ตะโก หมูที่ 8 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 23 เมตร 
ความยาว 278 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 2 เมตร  
 

 230,000 230,000 230,000 230,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

13 โครงการการซอมแซมฝายน้าํ
ลนคลองประปาเขาวังหลอด 
หมูที่ 8 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

กวาง 20 เมตร 
ยาว 5 เมตร 
 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางพนังกั้นน้ํา 
หมูที่ 1 คลองเฉลิมพระเกยีรติ 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ขนาดกวาง 5 เมตร  
ยาว 10 เมตร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

15 โครงการขุดลอกสระประปา
หนองมวง หมูที่ 7 จุดที่ 2 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเกบ็น้ําให
ประชาชนไวใช
สําหรับการเกษตร
และอุปโภค 

ความกวางเฉล่ีย 55 เมตร 
ความยาว 77 เมตร  
ความลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไมนอย
กวา 8,250 ลบ.ม 
ตามแบบประมาณการ
ของ อบต.ไพศาลี 

 348,000 348,000 348,000 348,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค 

กองชาง 

รวม 15  โครงการ - - - 3,149,500  3,149,500  3,149,500  3,149,500  - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  สงเสริมการทองเท่ียว 

     2.ยุทธศาสตรท่ี  2  สงเสริมการทองเท่ียว 

      2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาและสงเสริม
แหลงทองเที่ยวตําบลไพศาลี 

1.เพื่อ
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวของ
ตําบลไพศาลี 
2.เพื่อเพิ่มรายได
ใหกับชุมชนและ
ผูประกอบการดาน
ทองเที่ยว 

มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น  10,000 10,000 10,000 10,000 มีนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

1.มี
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
2.แหลง
ทองเที่ยว
ของตําบล
ไพศาลีเปนที่
รูจักมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคณุภาพชีวิต 

     3.ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

      3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการแขงขัน
กีฬาในหมูบาน (อบต.ไพศาลี
เกมส) 

เพื่อสงเสริม 
สนับสนุน และ 
พัฒนาใหเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนไดออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 
และเปนการสราง
ความสามัคคี 

จัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาสากลและกีฬา
พื้นบานใหกบัเด็ก เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่
ตําบลไพศาลีไดเขารวม
การแขงขันกีฬาประเภท
ตาง ๆ 

 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวม
โครงการรอย
ละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

เด็ก เยาวชน
และ
ประชาชนได
ออกกาํลัง
กายเพือ่
สุขภาพ 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคณุภาพชีวิต 

     3.ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

      3.2 แผนงานการศึกษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการตอเติมหลังคาสนาม
เด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

เพื่อกันแดดบริเวณ
สนามเด็กเลนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอสรางหลังคาบริเวณ
สนามเด็กเลนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

 100,000 100,000 100,000 100,000 กอสราง
หลังคาบริเวณ
สนามเด็กเล็ก 
ศพด.อบต.
ไพศาลี 

ศพด.อบต.
ไพศาลี มี
พื้นที่สําหรับ
จัดกิจกรรม
ใหกับเด็ก
เล็กอยาง
มั่นคง
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

2 โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลก
กวาง 

เพื่อเปนการ
สงเสริมใหเด็ก
ไดรับการเรียนรูส่ิง
ใหมนอกเหนือจาก
การเรียนภายใน
หองเรียน 

นักเรียนไดรับความรู 
ความเขาใจ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มี
สุขภาพจิตที่ดี 

 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนได
เรียนรูและ
พัฒนาทักษะ
ภายนอก
หองเรียน 

นักเรียน
ไดรับความรู
จากแหลง
การเรียนรู
นอก
หองเรียน 

สํานักปลัด 

3 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กและ
นักเรียนไดรับ
โภชนาการที่
ครบถวนสมบูรณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ไพศาลี 
โรงเรียน สพฐ. ในเขตของ 
อบต.ไพศาลี 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดําเนิน
โครงการ 

เด็กและ
นักเรียน
ไดรับ
โภชนาการที่
ครบถวน
สมบูรณ 

สํานักปลัด 
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4 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
และคาบริหารสถานศึกษา 
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 
 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดําเนิน
โครงการ 

เด็กและ
นักเรียนมี
คาใชจายใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

สํานักปลัด 

5 โครงการอาหารกลางวัน  
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อสงเสริม
โภชนาการของ
นักเรียนใหสมบูรณ 

อาหารกลางวันนักเรียน 
สังกัด สพฐ.ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลไพศาลี 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดําเนิน
โครงการ 

นักเรียน
ไดรับอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ 

สํานักปลัด 

6 โครงการเสริมสรางสนับสนุน
เด็กดอยโอกาสและเด็กยากไร
กอนวยัเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลไพศาลี 

เพื่อใหเสริมสราง
สนับสนุนเด็กดอย
โอกาสและเด็ก
ยากไรกอนวัยเรียน 

เด็กดอยโอกาสและเด็ก
ยากไรกอนวัยเรียน 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนิน
โครงการ 

เด็กและ
นักเรียนของ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ
บริหารสวน
ตําบลไพศาลี
ไดรับ
ประโยชน 

สํานักปลัด 

7 โครงการตอเติมอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลไพศาลี 

เพื่อใหมีอาคาร
เรียนที่สามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตอเติมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลไพศาลี 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ตอเติม 
อาคาร ศพด.
อบต.ไพศาลี 

ศพด.อบต.
ไพศาลี มี
อาคารที่
มั่นคง
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

รวม 7 โครงการ - - - 3,530,000 3,530,000 3,530,000 3,530,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคณุภาพชีวิต 

     3.ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

      3.3 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสมทบทุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
ไพศาลี 

เพื่อสมทบเงินเขา
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ  
อบต.ไพศาลี 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ไพศาลี เพื่อ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกบักองทุน
หลักประกันสุขภาพและ
งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของกับ
โครงการ 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
จํานวน 7 
หมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เพื่อสราง
หลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จายเบีย้ยังชีพผูสูงอาย ุ  5,700,000 5,900,000 6,300,000 6,700,000 ผูสูงอายุไดรับ
การ
สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ 

สามารถ
สราง
หลักประกัน
รายไดใหแก
ผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนการ
เสริมสราง
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพลภาพใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จายเบีย้ยังชีพผูพกิาร  2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,700,000 ผูพิการไดรับ
การ
สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ 

สามารถ
สนับสนุน
การ
เสริมสราง
สวัสดิการ
ทางสังคม
ใหแกผูพิการ
ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อใหผูไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จายเบีย้ยังชีพผูพกิาร  60,000 62,000 65,000 70,000 ผูปวยเอดส
ไดรับการ
สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ 

ผูไดรับการ
สงเคราะห
เบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม  4 โครงการ - -  7,860,000 8,620,000 8,865,000 9,570,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคณุภาพชีวิต 

     3.ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

      3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมและพัฒนา
ทักษะดานอาชีพเพื่อการเพิ่ม
รายได 

1.เพื่อพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ 
(OTOP) ในชุมชน 
2.เพื่อพัฒนาทักษะ
ฝมือดานการอาชีพ
เพื่อสรางความ
เขมแข็งและ
สงเสริมอาชีพจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ประชาชน  
จํานวน 20 คน 

 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

1.ประชาชน
ในชุมชนมี
รายไดเพิ่ม
มากขึ้น 
2.ผลิตภัณฑ
ของชุมชนมี
การพัฒนา
เปนที่รูจัก
มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมฝกอาชพีทํา
ขนมไทย 

1.เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพความรู
และทักษะในดาน
อาชีพ 
2.เพื่อโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชน  
จํานวน 20 คน 

 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

1.สามารถ
นําไปใชเปน
แนวทางใน
การ
ประกอบ
อาชีพได 
2.สามารถ
นํามาพัฒนา
เพิ่มรายได
ใหกับ
ครอบครัวได 

สํานักปลัด 

 

ผ 02 
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3 โครงการอบรมฝกอาชพีการผูก
ผาในงานพิธีตาง ๆ 

1.เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพความรู
และทักษะในดาน
อาชีพ 
2.เพื่อสรางโอกาส
และทางเลือกใน
การประกอบอาชพี 

ประชาชน  
จํานวน 20 คน 

 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

1.ประชาชน
ในชุมชนมี
รายไดเพิ่ม
มากขึ้น 
2.ผลิตภัณฑ
ของชุมชนมี
การพัฒนา
เปนที่รูจัก
มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการสงเสริมการทําไม
กวาดดอกหญา 

เพื่อเปนการสราง
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดในชุมชน 

ประชาชน  
จํานวน 20 คน 

 25,000 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม
สามารถนํา
ความรูที่ไดไป
ประกอบ
อาชีพเสริม
รายได 

ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การ
ประกอบ
อาชีพ
สงเสริมการ
ใชเวลาวาง
ใหเกิด
ประโยชน 

สํานักปลัด 

5 โครงการฝกอบรมอาชพีทํา
พรมเช็ดเทา 

เพื่อเปนการสราง
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดในชุมชน 

ประชาชน  
จํานวน 20 คน 

 25,000 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม
สามารถนํา
ความรูที่ไดไป
ประกอบ
อาชีพเสริม
รายได 

ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การ
ประกอบ
อาชีพ
สงเสริมการ
ใชเวลาวาง
ใหเกิด
ประโยชน 

สํานักปลัด 
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6 โครงการสงเสริมการทําพริก
แกง 

เพื่อเปนการสราง
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดในชุมชน 

ประชาชน 
จํานวน 20 คน 

 25,000 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม
สามารถนํา
ความรูที่ไดไป
ประกอบ
อาชีพเสริม
รายได 

ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การ
ประกอบ
อาชีพ
สงเสริมการ
ใชเวลาวาง
ใหเกิด
ประโยชน 

สํานักปลัด 

รวม 6 โครงการ - - - 155,000 155,000 155,000 155,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคณุภาพชีวิต 

     3.ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

      3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอาย ุ

1.เพื่อใหผูสูงอายุมี
ความรูความเขาใจ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพ 
2.เพื่อเปนการ
สรางขวัญและ
กําลังใจใหผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุ จาํนวน 50 คน  15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวม
โครงการรอย
ละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผูสูงอายุมี
ความรูความ
เขาใจ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใย
การดูแล
ตนเอง 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและ
ทุพพลภาพ 

1.เพื่อใหผูสูงอายุ
ไดรับการดูแล
สุขภาพทัว่ถึงทุก
ราย 
2.เพื่อใหผูสูงอายุ
สามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยาง
มีคุณคา มีศักด์ิศรี 

ผูพิการและผูทุพลภาพ 
จํานวน 30 คน 

 10,000 10,000 10,000 10,000 คนพิการไดรับ
การดูแล
สุขภาพทกุ
ราย 

คนพิการ
สามารถ
ชวยเหลือ
ตัวเองได 

สํานักปลัด 

 

 

 

ผ 02 
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3 โครงการจัดทําฐานขอมูลผูมี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอาย ุผู
พิการ และผูปวยเอดส 

1.เพื่อจัดทําขอมูล
ผูสูงอายุ ขอมูลผู
พิการ และผูปวย
เอดสในตําบล 
2.เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการ
ดูแลผูสูงอายุ ผู
พิการในตําบลและ
ผูปวยเอดส 

ผูสูงอายุ ผูพกิารและ
ผูปวยเอดสที่มีสิทธิรับเบีย้
ยังชีพ 

 15,000 15,000 15,000 15,000 สามารถจัดทํา
ขอมูล
ผูสูงอายุ ผู
พิการและ
ผูปวยเอดส
รอยละ 80 

1.สามารถ
นําขอมูลที่
ไดไปใชเปน
ฐานขอมูลใน
การดูแล
สุขภาพ
ผูสูงอายุ ผู
พิการและ
ผูปวยเอดส 
2.สามารถ
นําขอมูลที่
ไดบูรณาการ
กับ
หนวยงาน
อื่นๆ ในการ
พัฒนา
ผูสูงอายุ ผู
พิการ และ
ผูปวยเอดส 

สํานักปลัด 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนประจําตําบลไพศาลี 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขต
ของ อบต.ไพศาลี 

 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

เด็กและ
เยาวชนไดมี
โอกาสใน
การแสดง
ความคิดเห็น
และความรู
ในเร่ืองตางๆ 

สํานักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - - 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคณุภาพชีวิต 

     3.ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

      3.6 แผนงานสาธารณสุข 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี 

เพื่อปองกัน 
ควบคุม สัตวใน
พื้นที่ใหปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบา 

ดําเนินการจายเปนเงิน
อุดหนุนสําหรับสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อ
ขับเคล่ือนโครงการในการ
ปองกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา และสนับสนุนเปน
คาวัคซีนพรอมวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของ 

 60,000 60,000 60,000 60,000 ดําเนิน
โครงการได
ตาม
วัตถุประสงค 

สามารถ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบา
ได 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริมและใหความรู
เกี่ยวกบัการปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ/โรคเอดสกอน
วัยอันควร 

เพื่อใหเยาวชนมี
ความรูความเขาใจ
ในเร่ืองโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ/
โรคเอดสกอนวัย
อันควร 

เด็กและเยาวชน จาํนวน 
50 คน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการได
ตาม
วัตถุประสงค 

สามารถ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบา
ได 

สํานักปลัด 
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3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อยางเขมแข็งและยั่งยืน 

1.เพื่อใหความรู
เร่ืองการควบคุม
ปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
2.เพื่อรณรงคการ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน 

กลุมประชาชนทั่วไปที่มี
ภาวะเส่ียง 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนินการได
ตาม
วัตถุประสงค 

สามารถ
ปองกันและ
แกไขปญหา
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

สํานักปลัด 

4 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่1 

เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน 
๓ โครงการ 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการไดไม
นอยกวา 3 
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่2 

เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน 
๓ โครงการ 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการไดไม
นอยกวา 3 
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่3 

เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน 
๓ โครงการ 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการไดไม
นอยกวา 3 
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่4 

เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน 
๓ โครงการ 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการไดไม
นอยกวา 3 
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
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8 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่6 

เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน 
๓ โครงการ 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการไดไม
นอยกวา 3 
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

9 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่7 

เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน 
๓ โครงการ 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการไดไม
นอยกวา 3 
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

10 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที ่8 

เพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน 
๓ โครงการ 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการไดไม
นอยกวา 3 
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 10 โครงการ - - - 240,000 240,000 240,000 240,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  การอนุรักษและสืบสานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน 

     4.ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรกัษและสืบสานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน 

      4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวันผูสูงอาย ุ 1.เพื่อใหผูสูงอายุมี
ความรูความเขาใจ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพ 
2.เพื่อเปนการ
สรางขวัญและ
กําลังใจใหผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขต องคการ
บริหารสวนตําบลไพศาลี 

 60,000 60,000 60,000 60,000 ผูเขารวม
โครงการรอย
ละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผูสูงอายุ มี
ความรู 
ความเขาใจ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใน
การดูแล
ตนเอง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

ผ 02 



- 64 - 
 
 

2 โครงการสงเสริมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

1.เพื่อรณรงคให
ตระหนักถึง
ความสําคัญและ
คุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2.เพื่อสงเสริม
ยกระดับวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหรวมสมัย 
3.นําเอาศิลปะและ
ภูมิปญญาที่มแีต
เดิมมาถายทอดให
คนรุนหลัง 
4.เพื่ออนุรักษไวซ่ึง
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น 

เยาวชน นกัเรียน 
นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ในเขตพื้นที่ 
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการรอย
ละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

ผูเขารวม
กิจกรรม
ไดรับความรู
และ
ตระหนักถึง
ความสําคัญ
ของ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

สํานักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  เสรมิสรางสังคมเขมแข็ง 

     5.ยุทธศาสตร  5  เสรมิสรางสังคมเขมแข็ง 

      5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมและทบทวน 
อปพร. 

เพิ่มศักยภาพของ 
อปพร. ในการ
ปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยใหถกูตองและมี
ประสิทธิภาพ 

อปพร. องคการบริหาร
สวนตําบลไพศาลี 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนินการได
ตาม
วัตถุประสงค 

อปพร.
ปฏิบัติงาน
ดานการ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได
ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดต้ังจุดตรวจเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยชวง
เทศกาลตาง ๆ 

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงคปองกันและ
แกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลป
ใหมและชวง
เทศกาลสงกรานต
เพื่อใหบริการ
ประชาชนที่สัญจร
ในพื้นที่ ตําบล
ไพศาลี 

จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนและใหบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล
โดยต้ังจุดใหบริการ
ประชาชน 

 40,000 40,000 40,000 40,000 จัดต้ังจุด
บริการ
ประชาชน
จํานวน 1 จุด
บริการในชวง
เทศกาลปใหม
และชวง
เทศกาล
สงกรานต 

ประชาชน
ไดรับการ
อํานวยความ
สะดวก
ปองกันและ
แกไขปญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนนในชวง
เทศกาลป
ใหมและชวง
เทศกาล
สงกรานต 

สํานักปลัด 

 

ผ 02 
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3 โครงการรณรงคและเตรียม
ความพรอมในการปองกันไฟ
ปาและหมอกควัน 

เพื่อรณรงคและ
เตรียมความพรอม
ในการปองกันไฟ
ปาและหมอกควัน 

ดําเนินการรณรงคและ
เตรียมความพรอมในการ
ปองกันไฟปา 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ดําเนินการ
อยางนอยป
ละ 1 คร้ัง 

มีการรณรงค
และเตรียม
ความพรอม
ในการ
ปองกันไฟ
ปา 

สํานักปลัด 

4 โครงการใหความรูในการ
ปองกันอัคคีภัย ใน ศพด.อบต.
ไพศาลี 

เพื่อใหความรูดาน
การปองกันอัคคีภยั
ใหแกผูปกครอง
และนักเรียน 
 
 

ครู ผูปกครอง และ
นักเรียน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
โครงการ
สามารถนํา
ความรู
ชวยเหลือ
ตนเองและ
ผูอื่นได 

ครู 
ผูปกครอง
และเด็ก
นักเรียน
สามารถ
ชวยเหลือ
เบื้องตนได
เมื่อเกิด
อัคคีภัย 

สํานักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - - 290,000 290,000 290,000 290,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  เสรมิสรางสังคมเขมแข็ง   

     5.ยุทธศาสตร  5  เสรมิสรางสังคมเขมแข็ง 

      5.2 แผนงานงบกลาง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

เพื่อปองกันและ
ชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบ
สาธารณภยั 

ใหการชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ       
สาธารณภยัตามหนังสือ
ส่ังการที่เกี่ยวของ เชน 
วาตภยั อัคคีภยั อุทกภยั  
ภัยแลง ภยัหนาว และภัย
พิบัติที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา 

 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
ประชาชน
ผูประสบภัย
จํานวน 7 
หมูบานไดรับ
การชวยเหลือ 

สามารถ
ปองกันและ
ชวยเหลือ
ประชาชนผู
ประสบสา
ธารณภัย
ครบ 7 
หมูบาน 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  เสรมิสรางสังคมเขมแข็ง 

     5.ยุทธศาสตรท่ี  5  เสรมิสรางสังคมเขมแข็ง 

      5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1.เพื่อรณรงคสราง
จิตสํานึกในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
2.เพื่อกระตุนให
เยาวชนตระหนกั
และเขามามีสวน
รวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด 

เด็กและเยาวชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการไดรับ
ความพึงพอใจ 

1.เด็กและ
เยาวชนมี
จิตสํานึกใน
การปองกัน
ยาเสพติด 
2.มี
เครือขาย
และมีแนว
รวมในการ
ปองกันแกไข
ปญหายา
เสพติด 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

     6.ยุทธศาสตรท่ี  6  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

      6.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อปกปกรักษา
พื้นที่ปาธรรมชาติ
ภายในตําบล 
ไพศาลีและเปนการ
รวมสนอง
พระราชดําริ 

จัดกิจกรรมภายใตกรอบ
การเรียนรูทรัพยากร, 
กรอบการใชประโยชน 
และกรอบการสราง
จิตสํานึกใหกบัประชาชน
ในพื้นที่ตําบลไพศาลี
จํานวน 7 หมูบานและ
นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ 
จํานวน 2 โรงเรียน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 80 
ของประชาชน
และโรงเรียน
ในพื้นที่เขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชน
และนักเรียน
มีสวนรวมใน
การปกปก
รักษาพื้นที่
ปาธรรมชาติ
ภายในตําบล
ไพศาลีและ
เปนการรวม
สนอง
พระราชดําริ 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

     6.ยุทธศาสตรท่ี  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

      6.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมใหความรู
การคัดแยกขยะในชุมชน 

1.เพื่อใหประชาชน
มีความรูเกี่ยวกับ
เร่ืองคัดแยกขยะ 
2.เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 

ผูนําชุมชน ประชาชน 
จํานวน 50 คน 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการได
ตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนมี
ความรูใน
การกําจัด
ขยะมากขึ้น
และปริมาณ
ขยะลดลง 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

     6.ยุทธศาสตรท่ี  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

      6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรม
พิทักษปาเฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อรณรงคอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมให
คงอยูในสภาพ
สมดุล 

ทุกหมูบานในพื้นทีข่อง
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

 69,500 69,500 69,500 69,500 ดําเนิน
โครงการได
ตาม
วัตถุประสงค 

ประชาชนมี
มีจิตสํานึก
ในการ
อนุรักษ
พิทักษปา 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 69,500 69,500 69,500 69,500 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

ผ 02 



- 72 - 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

     6.ยุทธศาสตรท่ี  6  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

      6.4 แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคและเตรียม
ความพรอมในการปองกันไฟ
ปาและหมอกควัน 

เพื่อรณรงคและ
เตรียมความพรอม
ในการปองกันไฟ
ปาและหมอกควัน 

ดําเนินการรณรงคและ
เตรียมความพรอมในการ
ปองกันไฟปา 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ดําเนินการ
อยางนอยป
ละ 1 คร้ัง 

มีการรณรงค
และเตรียม
ความพรอม
ในการ
ปองกันไฟ
ปา 

สํานักปลัด 

รวม  1 โครงการ - - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ 02 



- 73 - 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  เสริมสรางธรรมาภบิาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  7  การสรางธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ี

     7.ยุทธศาสตรท่ี  7  การสรางธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ี

      7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพใหบริการ
ประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาํ
องคความรูไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวัน 

ผูบริหารทองถิ่น สมาชกิ
สภาทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จาง 

 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากรมี
ความรูความ
เขาใจตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
นําความรูมา
พัฒนา 

บุคลากรมี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น
และนําไปปรับ
ใชใน
ชีวิตประจําวัน
ไดจริง 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 

เพื่อใหบุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ผูบริหารทองถิ่น สมาชกิ
สภาทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จาง 

 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรมี
ความรูและนํา
ความรูมา
ปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรไดรับ
การพัฒนา
ความรูและ
นําไปปรับใชการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
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3 โครงการศูนยขอมูลขาวสาร
และศูนยปฏบิัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อใหศูนยรวม
ขาวสารจัดซ้ือจัด
จางและ
ศูนยบริการขอมูล
ทองถิ่นมีความ
พรอมดานวัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ 
เคร่ืองใชประจํา
ศูนย และ
ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางของ อปท.
ทุกแหง 

อุดหนุนงบประมาณใน
การทํางานของศูนยรวม
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
และศูนยบริการขอมูล
ทองถิ่นใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลโพธิ์
ประสาท 

 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยรวม
ขาวสารฯ 
ดําเนินการได
ตาม
วัตถุประสงค 

ศูนยรวม
ขาวสารฯ มี
ผูดูแลสามารถ
ใชประโยชนใน
การปฏิบัติ
ราชการได 

สํานักปลัด 

4 โครงการสนับสนุนมูลนิธิ กูภัย
รมไทร 

เพื่อใหมูลนิธิ กูภยั
รมไทรมีความ
พรอมดานวัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ
เคร่ืองใชประจํา
มูลนิธ ิ

อุดหนุนงบประมาณใน
การทํางานของมูลนิธกิูภยั
รมไทร จ.นครสวรรค จุด 
อ.ไพศาลี 

 50,000 50,000 50,000 50,000 มูลนิธิกูภยัรม
ไทรสามารถ
ดําเนินการได
ตาม
วัตถุประสงค 

มูลนิธิกูภยัรม
ไทร สามารถ
ออกชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บหรือ 
เสียชีวิตใน 
ตําบลไพศาลี 

สํานักปลัด 

5 โครงการพัฒนาและสงเสริม
กิจกรรมของศูนยพัฒนา
ครอบครัวตําบลไพศาลี 

เพื่อใหศูนยพัฒนา
ครอบครัวสามารถ
เสริมสรางความ
สามัคคีใน
ครอบครัวและจัด
กิจกรรมสงเสริม
คุณภาพชีวิต
ครอบครัว 

อุดหนุนงบประมาณใน
การทํางานของศูนย
พัฒนาครอบครัวตําบล
ไพศาลี 

 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยพัฒนา
ครอบครัว
ดําเนินการได
ตาม
วัตถุประสงค 

ศูนยพัฒนา
ครอบครัว 
สามารถ
เสริมสรางความ
สามัคคีใน
ครอบครัวและ
จัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตครอบครัว 

สํานักปลัด 

รวม 5  โครงการ - - - 440,000 440,000 440,000 440,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

     1.ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูที่ 4 ตําบลไพศา
ลี เชื่อมตอเทศบาลตําบลไพศา
ลี ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค  
 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) จากหมูที ่ 
4  บานโคกมะขามงามตําบล
ไพศาลี  ถึงหมูที่  11  บานวัง
ขอย  ตําบลวังขอย  อาํเภอ
ไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) จากหมูที ่ 
1 ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ 
ตําบลวังขอย  อําเภอไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 
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4 โครงการประปาหอถังสูงขนาด

กลาง หมูที่ 1 บริเวณขางสระ
หลวง  

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําบริโภคอุปโภค
เพิ่มมากขึ้น 

ผิวดินขนาดกลาง  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
อุปโภค/
บริโภคและ
ถูก
สุขลักษณะ
มากขึ้น 

กองชาง 

5. โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
จากหมูที ่ 1 ตําบลไพศาลี 
เชื่อมตอ ตําบลวังขอย  อาํเภอ
ไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูที่ 2 จุดเร่ิมตน
บริเวณหนาบานนายเจือ 
จุดส้ินสุดทางหลวงชนบท 
นว.4027 
 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนนพูนดิน 
ม.3 ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ 
ตําบลนาขอม 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 
 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนนพูนดิน 
ม.7 ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ 
ม.4 ตําบลวังขอย 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 
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9 โครงการกอสรางถนนพูนดิน 
ม.8 ตําบลไพศาลี จุดเร่ิมตน
ถนนหลวง จุดส้ินสุด บริเวณ
บานนางนก โพธิ์เขยีว 
 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การคมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนนพูนดิน 
ม.8 ตําบลไพศาลี จุดเร่ิมตน
บริเวณที่ทําการเกษตรอาํเภอ
ไพศาลี จุดส้ินสุดบริเวณคอก
วัวนายโตย 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การคมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

11 โครงการซอมสราง
ถนนลาดยาง หมูที่ 8       
สายไพศาลี – เขาปูน  

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจากถนน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร 
 

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การคมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

รวม 11 โครงการ - - - 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

     1.ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      1.2 แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองวังสม
ปลอย ม.1 ไพศาลี เชื่อมตอ 
ตําบลวังขอย 
 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจาก
คลองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 20 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
ความลึกเฉล่ีย 2.00 
เมตร 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกคลองลากเรือ 
ม.3 ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ 
ตําบลวังน้ําลัด 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจาก
คลองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 20 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
ความลึกเฉล่ีย 2.00 
เมตร 

 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค  

กองชาง 

3 โครงการขุดลอกคลอง
สะพานลอย ม.3 เชื่อมตอ ม.4 
เขาธรรมบท ตําบลไพศาลี 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจาก
คลองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 12 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ความลึกเฉล่ีย 1.50 
เมตร 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค  

กองชาง 
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4 โครงการขุดลอกสระหนอง
มะสัง ม.4 เขาธรรมบท  

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณ
ใกลเคียงไดใช
ประโยชนจาก
คลองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวาง 100 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ความลึกเฉล่ีย 2.00 
เมตร 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประขาชนใน
พื้นที่ไดใช
ประโยชน 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ําให
ประชาชนไว
ใชสําหรับ
การเกษตร
และอุปโภค  

กองชาง 

รวม 4 โครงการ - - - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - - - 
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บัญชีครภุัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

เคร่ืองพนหมอกควัน 
จํานวน 1 เคร่ือง 

  59,000   สํานักปลัด 

2 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อรองรับการยกเลิก
สําเนาเอกสาร 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค  
(Smart Card Reader) 
จํานวน 1  เคร่ือง 

 700 700   สํานักปลัด 

3 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

เคร่ืองตัดหญา แบบเข็น 
จํานวน 1 เคร่ือง 

  13,000   สํานักปลัด 
(ศพด.อบต.ไพศาลี) 

4 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

โตะอเนกประสงค 
จํานวน 4 ตัว 

  10,000   สํานักปลัด 
(ศพด.อบต.ไพศาลี 

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหะ
และขนสง 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

รถบรรทุก(ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา 
2,400 ซีซีหรือกําลัง
เคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่า
กวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคล่ือน 2 ลอ 
- แบบดับเบิ้ลแคบ 
จํานวน 1 คัน 

  868,000 868,000  สํานักปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

โตะหมูบูชา  
จํานวน 1 ชุด 

  8,500   สํานักปลัด 
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7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

โตะอเนกประสงค 
จํานวน 10 ตัว 

  25,000   สํานักปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใชในสูบน้ําบริเวณ
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

เคร่ืองปมน้ําแบบ
อัตโนมัติ 
จํานวน 1 เคร่ือง 

 20,000    สํานักปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และใหบริการประชาชน 

จัดซ้ือเต็นท 
จํานวน 4 หลัง 

  155,000   สํานักปลัด 

10 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ไพศาลี 

เคร่ืองตัดเหล็กแบบมือ
ถือ ขนาด 2.50 
มิลลิเมตร 
จํานวน 1 เคร่ือง 

  18,000   กองชาง 

รวม  20,700 1,157,200 868,000   
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สวนท่ี 4  

การติดตามประเมินผล 

             

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  และในการประเมินผลแผนนั้น

จะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การติดตามและประเมินผลโครงการ  ดาํเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 

 4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

  ระบบการติดตามประเมินผลประกอบไปดวย  3  สวนหลกั  คือ   

  1.  สวนปจจัยนําเขา (Input)  คือ  ปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมี เพ่ือนําเขาสู

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก  แผนพัฒนาทองถ่ิน  ผูประเมิน  ผู

ถูกประเมิน  เครื่องมือในการประเมิน   ฯลฯ  ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการประเมินแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินโดยตนเองในครั้งนี้  ไดแก  แบบรายงานท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เพ่ือใหทราบวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไดดําเนินการตามข้ันตอนหรือไม 

  2.  สวนกระบวนการติดตาม (Process)  คือ  ชวงของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับการติดตามเปนการติดตามผลวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม  โดยการ

ติดตามจะใชเครื่องมือในการประเมินผลไดแก  แบบรายงานท่ี  2  แบบติดตามการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรายปงบประมาณ  ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน สวนท่ี 1 คือ ขอมูลท่ัวไปขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  และสวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

  3.  สวนของการประเมินผลลัพท (Output)  เปนการติดตามประเมินผลชวงสุดทาย หรือ

เรียกไดวา “การประเมินแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเม่ือสิ้นสุดการ

ดําเนินงานของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานมาในแตละป  ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ี

ไดกําหนดไวหรือไม  โดยเครื่องมือในการประเมินผลไดแก  แบบรายงานท่ี  3/1  แบบติดตามงานแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีเนื้อหาสําคัญไดแก  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฎ

อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ  รวมท้ังความพึงพอใจใน

ภาพรวม  แบบรายงานท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในภาพรวม  
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 และแบบรายงานท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในแตละ

ยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในแตละยุทธศาสตร 

 4.4  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

  4.4.1  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  1.  ข้ันตอนการดําเนินงานของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองผานกระบวนการหลาย

ข้ันตอน และถูกจํากัดดวยหวงระยะเวลา  ทําใหการพัฒนาทองถ่ินเกิดความลาชา 

  2.  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนามีข้ันตอนมากข้ึน ทําใหมีการประชุมบอยข้ึน อาจจะทํา

ใหการมีสวนรวมของประชาชนมีลดลง 

  3.  โครงการในในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากแตไมสามารถดําเนินการไดหมด เนื่องจาก

งบประมาณไมเพียงพอ 

  4.4.2  ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 

  1.  โครงการ/กิจกรรม  ท่ีต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ควรเรงรัดใหมีการ

ดําเนินการและมีการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จในปนั้น 

  2.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจในแตละดานจะตองดําเนินการ  ซ่ึงจะชวยลดปญหาเรื่องการโอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําป 

  3.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ 
 


