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ค ำน ำ 
 

      ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๑/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผน และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตลอดขนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป นั้น  

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรับมนตรี และประกาศใช้แล้วท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของ
จังหวัด และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
กลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตาม หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ส๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น เทศบาลต าบล
บ้านท่าหลวงได้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ต่อไป  
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ส่วนที่  1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ต าบลท่าหลวง อ าเภทท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

ในท้องที่  หมู่ที่  3  บางส่วน  หมู่ที่  4  บางส่วนและหมู่ที่  9  บางส่วนของต าบลบ้านท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  
จังหวัดลพบุรี  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  
80  กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ มาทางทิศเหนือประมาณ  205  กิโลเมตร    มีเนื้อท่ีทั้งหมด
ประมาณ    13   ตารางกิโลเมตร  
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าป่าสัก ฝั่งตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนนสายท่าหลวง -

หัวล า (ถนนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางเหนือตามแนวเส้นฉากระยะ 300 เมตร เป็นเส้นขนานระยะ 800 
เมตร กับถนนสายท่าหลวง-หัวล า (ถนนเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่
ริมถนนสายวังม่วง-บัวชุม ฟากตะวันออกห่างจาก ศูนย์กลางถนนสายท่าหลวง -หัวล า(ถนนเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์) ไปทางเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 800 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมถนนสายวังม่วง-บัวชุม ฟาก
ตะวันออกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายวังม่วง-บัวชุม ฟากตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนน
สายท่าหลวง-หัวล า (ถนนเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางเหนือระยะ 150 เมตรจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้น
ขนานระยะ 150 เมตร กับถนนสายท่าหลวง-หัวล า (ถนนเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางทิศตะวันออกถึง
หลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายทะเลวังวัด-บ้านโพธิ์งาม ฟากตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนนสายท่าหลวง-หัว
ล า (ถนนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ไปทางเหนือระยะ 150 เมตร 
 ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เลียบริมถนนสายทะเลวังวัด-บ้านโพธิ์งาม ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้
ผ่านถนนสายชัยบาดาล-บ้านโพธิ์งาม ฟากตะวันออกห่างจากศูนย์กลางถนนสายชัยบาดาล-ด่านขุนทดไปทางทิศใต้
ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 2,000 เมตร 

ด้านใต ้จากหลักเขตท่ี 5 เป็นเส้นขนาน ระยะ 2,000 เมตร กับถนนสายชัยบาดาล- 
ด่านขุนทด ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายวังม่วง-บัวชุม ฟากตะวันออกจากหลักเขตที่ 6 
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าป่าสัก ฝั่งตะวันออกตรงปากคลองพุ
พะเนียงฝั่งใต ้   

ด้านตะวันตก จากหลักเขตท่ี 7 เลียบริมแม่น้ าป่าสัก ฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตท่ี 1 
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1,147.6 มิลลิลิตร 
ส าหรับฤดูกาลต่างๆ มี 3 ฤดู คือ 

1. ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม   อากาศจะร้อน และแห้งแล้ง 
2. ฤดูฝน  ระหว่างเดือน  มิถุนายน – ตุลาคม  อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน 
3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 
 
1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษระธรณีวิทยา สภาพทางธรณีวิทยา บริเวณภาคกลางรวมถึงพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีโดยส่วนใหญ่ พ้ืนที่

บริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและที่ราบ ชั้นหินที่ส าคัญที่พบ ได้แก่ หินตะกอนในยุคเพอร์เมียน ประกอบด้วย
หินปูน หินดินดาน หินทรายและหินตะกอน ในยุคควอเทอร์นารี ประกอบด้วย หินดินดาน หินทราย และหินกรวด 
บริเวณริมแม่น้ าลพบุรีและแม่น้ าป่าสัก โดยเฉพาะบริเวณอ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอท่าวุ้ง อ าเภอบ้านหมี่ อ าเภอ
หนองม่วง อ าเภอท่าหลวง อ าเภอพัฒนานิคม และอ าเภอชัยบาดาล บางส่วนจะถูกปกคลุมด้วยตะกอนดินในยุคค
วอเทอร์นารี ที่ประกอบด้วย ดินเหนียว ทรายกรวด ที่เกิดจากการผุพังของหินที่อยู่ตอนเหนือน้ า 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงครอบคลุม 13 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 ,4 ,
และ 9 มีชุมชน จ านวน 4 ชมุชน  ได้แก่ 

1.  ชุมชนบ้านท่าหลวง 
2.  ชุมชนบ้านเนินท่าหลวงฝั่งตะวันออก 
3.  ชุมชนบ้านเนินท่าหลวงฝั่งตะวันตก 
4.  ชุมชนบ้านใหม่ท่าหลวง 
 
2.2 การเลือกตั้ง 

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต 6 หน่วยออกเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ 
 หน่วยเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่หมู่ที่ 3 บ้านเลขท่ี 1-269  ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าหลวง 
 หน่วยเลือกตั้งที่ 2  ได้แก่หมู่ที่ 3 บ้านเลขท่ี 269-9849  ณ หอประชุม ร.ร.บ้านท่าหลวง 
 หน่วยเลือกตั้งที่ 3  ได้แก่หมู่ที่ 4 บ้านเลขท่ี 1-171/2   ณ อาคาร SML หมู่ที่ 4 

หน่วยเลือกตั้งที่ 4  ได้แก่หมู่ที่ 4 บ้านเลขท่ี 171/3-622 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 5  ได้แก่หมู่ที่ 9 บ้านเลขท่ี 0/89-351/2 ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลท่าหลวง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6  ได้แก่หมู่ที่ 9 บ้านเลขท่ี 351/3-773 ณ โรงอาหาร ร.ร.อนุบาลท่าหลวง 
 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
      ชาย  หญิง  รวม 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  15  ปี     1,585  1,694  3,279 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  18  ปี     1,525  1,637  3,162 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  20  ปี     1,475  1,601  3,076 
 
จ านวนสมาชิกเขตละ 6 คน คือ 
 เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบด้วย 

1.  นายเริงศักดิ์   รองแหยม ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวุฒิศักดิ์  บ ารุงพานิชย์ รองประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายโกญจา  คุ้มปรีดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นางสาวนงลักษณ์ สังข์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายเสน่ห์  สงค์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล(ลาออก) 
6. นายค าถิน  ค าภูมี  สมาชิกสภาเทศบาล(เสียชีวิต) 
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เขตเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบด้วย 
   1. นายส ารวย  ทันประโยชน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   2. นายพิเชษฐ์  กะพงษ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   3. นางบุปผา  หมื่นชาตรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   4. นางสาววาสนา เนียมงาม   สมาชิกสภาเทศบาล 
   5. นายส าเร็จ   สังข์วิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาล(ลาออก) 
   6. ด.ต.สุนิตย์  สมัครไทย สมาชิกสภาเทศบาล(เสียชีวิต) 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  เขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 แยกเป็น 

ประชากรทั้งสิ้น   3,993   คน 
แยกเป็นชาย     1,977     คน 
แยกเป็นหญิง    2,016  คน 
จ านวนครัวเรือน    1,974  หลังคาเรือน 

 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  สัญชาติไทย       3,984     คน 
   ช่วงอายุน้อยกว่า     1  ปี  -  10  ป ี   468     คน 

ช่วงอายุน้อยกว่า    11 ปี  -  20  ป ี   441     คน 
ช่วงอายุน้อยกว่า    21 ปี  -  30  ป ี   569     คน 
ช่วงอายุน้อยกว่า    31 ปี  -  40  ป ี   575     คน 
ช่วงอายุน้อยกว่า    41 ปี  -  50  ป ี   580     คน 
ช่วงอายุน้อยกว่า    51 ปี  -  60  ป ี   651     คน 
ช่วงอายุน้อยกว่า    61 ปี  -  70  ป ี   421     คน 
ช่วงอายุน้อยกว่า    71 ปี  -  80  ป ี   179     คน 
ช่วงอายุน้อยกว่า    81 ปี  -  90  ป ี   87     คน 
ช่วงอายุน้อยกว่า    91 ปี  -  100 ปีขึ้นไป  13     คน 

  สัญชาติอ่ืนๆ       14     คน 
  รวมทั้งหมด       3,993     คน 
 
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 
2. โรงเรียนบ้านท่าหลวง 
3. โรงนารายณ์วิทยาท่าหลวง (โรงเรียนเอกชน) 
4.  
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4.2 สาธารณสุข 
สถานบริการสาธารณสุข  มีการให้บริการทางสาธารณสุข โดยมีสถานบริการดังนี้ 
1. โรงพยาบาล  จ านวน  1  แห่ง 

-โรงพยาบาลท่าหลวง  ขนาด  30  เตียง  ระดับ  F2 
จ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

1. แพทย์   4 คน 
2. ทันตแทย์   2 คน 
3. เภสัชกร   3 คน 
4. พยาบาลวิชาชีพ  40 คน 
5. นักเทคนิคการแพทย์  1 คน 
6. นักกายภาพบ าบัด  2 คน 
7. นักวิชาการสาธารณสุข 3 คน 
8. นักจิตวิทยา   1 คน 
9. เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  72 คน 

-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าหลวง  1 แห่ง 
-คลินิก     จ านวน    2  แห่ง 
-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน    6   แห่ง 
-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า       ร้อยละ   ๑๐๐ 

 
 4.3 อาชญากรรม 
 สถิติคดอีาชญากรรมในปี 2561 เขตอ าเภอท่าหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 
ของสถานีต ารวจภูธรท่าหลวง) 
 

กลุ่มคดีต่างๆ ปี  2561 
รับแจ้ง จับกุม จ านวน(คน) 

1.คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ - - - 
2.คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ 3 3 3 
3.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 7 5 7 
4.คดีท่ีน่าสนใจ(โจรกรรมฯ) - - - 
5.คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย(อาวุธปืน,การพนันฯ) 23 23 65 
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 4.4 ยาเสพติด 
สถิติคดียาเสพติดในปี 2561 เขตอ าเภอท่าหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561 ของสถานี
ต ารวจภูธรท่าหลวง) 
 

กลุ่มคดีต่างๆ ปี  2561 
รับแจ้ง จับกุม จ านวน(คน) 

1.จ าหน่าย 9 6 11 
2.ครอบครองและจ าหน่าย 3 3 6 
3.ครอบครอง 7 7 7 
4.ขับเสพ 76 75 75 
5.เสพ - - - 

 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 -งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้พ่ึง 
 -งานสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
 -งานสังคมสงเคราะห์คนชรา คนิการและทุพพลภาพ 
 -งานสังคมสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
 -ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
 -ให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ า,ทางรางฯลฯ) 
 การเดินทางมายังเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก จากถนนสาย 
สระบุรี-หล่มสัก แยกเข้าม่วงค่อมตามถนนสายชัยบาดาล-ด่านขุนทด ผ่านเข้าสู่ต าบลท่าหลวง ภายในต าบลมี
ถนนลาดยาง ถนน คสล. และถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
 เส้นทางคมนาคมหลักของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง คือทางรถยนต์ โดยมีทางหลวงแผ่นดินจ านวน 2 
สาย เป็นเส้นทางหลักในการสัญจร ได้แก่ 

1. ถนนสายชัยบาดาล-ด่านขุนทด ขนาดระยะทาง  5  กิโลเมตร 
2. ถนนสายล านารายณ์-วังม่วง  ขนาดระยะทาง  2.8  กิโลเมตร 
การจัดการขนส่งมวลชน 
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง มีรถยนต์โดยสารประจ าทางวิ่งผ่าน 4 สาย คือ 

1. สายลพบุรี – เขาน้อย (รถตู้เอกชน) 
2. ล านารายณ์ – ท่าหลวง – ลพบุรี (รถตู้เอกชน) 
3. ล านารายณ์ – ท่าหลวง – กรุงเทพฯ (รถตู้เอกชน) 
4. เชียงใหม่ – นครราชสีมา  (นครชัยทัวร์) 
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 5.2 การไฟฟ้า 
 ในเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง มีการบริการด้านไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าหลวง (PEA) ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1,554 หลังคาเรือน ตามถนนสายหลักและซอย
ต่างๆมีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งให้แสงสว่างในเวลากลางคืน เป็นจุดๆ 
 
 5.3 การประปา 
 เขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงใช้น้ าจากฝายพุขวางและน้ าบาดาลในการอุปโภคและ บริโภค โดยมีก าลัง
ผลิตน้ า 480 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีจ านวนประชากรผู้ใช้น้ า และจ านวนปริมาตรน้ าที่จ าหน่าย ดังนี้ 
 

ปี จ านวนผู้ใช้น้ า(ราย) รายได้ที่จัดเก็บจากการขายน้ า(บาท) 
2561 1,303 2,311,147.00 
2560 1,201 1,693,103.99 
2559 1,229 1,752,404.46 

 
 
 5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและตอบสนองความ
ต้องการด้านต่างๆ ของผู้ใช้งานในปัจจุบันได้เพ่ิมขึ้น และประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงมี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ครบทุก 3 หมู่บ้าน 4  ชุมชน 

 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง มี ไปรษณีย์อ าเภอท่าหลวง  จ านวน  1  แห่ง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง ทานตะวัน ข้าว ฯลฯ 
 
 6.2 การประมง 
  ประชากรในพ้ืนที่บางส่วน ประกอบอาชีพประมงน้ าจืด จากแหล่งน้ าที่ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าป่า
สัก ประกอบกับเป็นบริเวณอ่างเก็บน้ าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จึงเป็นแหล่งประมงน้ าจืดขนาดใหญ่ 
 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการปศุสัตว์อย่างจริงจังเท่าท่ีควร สืบเนื่องมาจากสภา
พ้ืนที่ที่มีอยู่จ ากัด และขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ยังมีการท าปศุสัตว์ขนาดเล็กกันอยู่บ้าง เช่น การเลี้ยงสุกรการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ การเลี้ยงแพะเนื้อ แกะเนื้อ เป็นต้น  
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6.4 การบริการ 
  สถานประกอบการด้านพานิชยกรรม 
   -สถานีบริการน้ ามันขนาดใหญ่  จ านวน  3 แห่ง 
   -ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  จ านวน  1 แห่ง 
   -ธนาคารออมสิน    จ านวน  1 แห่ง 
   -ธนาคาร ธกส.    จ านวน  1 แห่ง 
   -สหกรณ์ (สหกรณ์นิคมชัยบาดาล)  จ านวน   1 แห่ง 
   -ตลาดสด (เอกชน)    จ านวน   1 แห่ง 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
  - สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง น้ าตกวังก้านเหลืองเป็นน้ าตกที่ผ่านการสรรสร้างจากธรรมชาติ 
น้ าตกแห่งนี้เกิดจากน้ าผุดจ านวนหลายจุดที่ผุดขึ้นมาจากล าห้วยเล็ก ๆ ชื่อว่าห้วยมะกอก จากจุดนี้น้ าจะไหลคด
เคี้ยวเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และจะมารวมตัวกันที่อ่างน้ า ซึ่งเป็นวังกว้างมีสันหินปูนขวางก้ันอยู่  น้ าที่
ไหลเอ่อมาจากต้นน้ าจะทิ้งตัวไปปะทะกับหินปูนท าให้เกิดเป็นน้ าตกกว้างกว่า 20 เมตร ลดหลั่นกันไปหลายชั้นดู
สวยงามมากนอกจากน้ าตกวังก้านเหลืองแล้ว สวนรุกขชาติ   แห่งนี้ยังมีตาน้ าผุด สะพานแขวน และเส้นทางเดิน
ป่าเพ่ือชมธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 1,200 เมตร การเดินทางไปสวนรุกขชาติสามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ 
จากจังหวัดลพบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระยะทาง 35 กิโลเมตร ถึงวงเวียนอ าเภอโคกส าโรงตรงเข้า
สู่ถนนหลายเลข 205 ระยะทาง 45 กิโลเมตร ถึงสี่แยกอ าเภอท่าหลวงเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหลายเลข 2256 
ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง ส่วนอีกทางเริ่มจากจังหวัดสระบุรีตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 ระยะทาง 15 กิโลเมตรจะถึงสามแยกพุแค 
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 21 ระยะทาง 50 กิโลเมตร ถึงสี่แยกม่วงค่อมเลี้ยวขวาสู่ถนนหมายเลข 2256 
ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง 

- เมืองเก่าซับจ าปา และพิพิธภัณฑ์เมืองซับจ าปา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านซับจ าปา ต าบลซับจ าปา  
อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี บนเนินดินสูงของขอบทีทราบภาคกลาง ที่ติดกับที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณนี้ เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติพิพิธภัณฑ์เมืองซับจ าปา เป็นสถานที่ เก็บสะสมโบราณวัตถุและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีของเมืองซับจ าปา การเดินทางสามารถใช้ถนนหมายเลข 2256 ผ่านอ าเภอท่าหลวง ตรง
ไปด่านขุนทดประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดซับจ าปา 

  - สุสานหินเขาสมโภชน์ ในอดีตเขาสมโภชน์เป็นดงทึบที่อุดมด้วยสัตว์ป่าและแหล่งน้ าซับ แต่
ปัจจุบันผืนป่าดังกล่าวเหลืออยู่เพียงชนเขาและได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2539 ถือเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่ส าคัญของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะพืชพรรณไม้หลายอย่างที่นี่มีสรรพคุณ
ทางยา เช่น ต้นหนองตายยาก สรรพคุณใช้รักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น บนเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของถ้ าอีกหลายแห่ง 
ซึ่งหลายถ้ าเคยพบโบราณวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์โบราณอยู่ภายใน เช่น ถ้ าหมีพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัย
อยุธยาตอบหลาย กังสดาล คันศรขนาดใหญ่ ขวานหิน ภาชนะดินเผาและเศษโครงกระดูก นอกจากนี้ยังมีสุสานหิน
หรอืที่ชาวบ้านเรียกว่า ทุ่งหินโผล่ ณ บริเวณเชิงเขาสมโภชน์ เป็นระยะทางเลียบยาวไปตามเชิงเขาราว 1 กิโลเมตร 
มีสัตว์ป่า สุสานหิน และพืชพรรณไม้ต่าง ๆ การเดินทางสามารถใช้ถนนหมายเลข 2256 ผ่านอ าเภอท่าหลวงตรง
ไปด่านขุนทดประมาณ 20 กิโลเมตร 
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-บริเวณแนวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (จุดชมวิวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) อยู่ใกล้กับตลาดท่าหลวงมี
ทัศนียภาพที่สวยงามในฤดูน้ าหลาก ประมาณเดือน กันยายน-ธันวาคม นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งท าประมง
น้ าจืดของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีปลาอยู่เป็นจ านวนมาก การเดินทางสามารถใช้เส้นทาง 2256 
อยู่ก่อนถึงตลาดท่าหลวงประมาณ 2 กิโลเมตร  
 
6.6 อุตสาหกรรม 
 ในเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การด าเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาล 
 -โรงฆ่าสัตว์เทศบาล  จ านวน  1  แห่ง 
 -กิจการประปาเทศบาล จ านวน  1  แห่ง 
 
 กลุ่มอาชีพชุมชนในเขตเทศบาล 
 -ดอกไม้จันทน์ , ปลาเค็ม, ลอบดักปลา  (ม.3) 
 -ไม้กวาดทางมะพร้าว   (ม.4 ตะวันออก) 
 -กระถางยางรถยนต์, แปลญวน, พรมเช็ดเท้า   (ม.4 ตะวันตก) 
 -ไข่เค็มดินสอพอง, น้ าสมุนไพร  (ม.9) 
 
6.8 แรงงาน 
 แรงงานในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าหลวง เป็นแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวเป็นบางส่วน แยกเป็น 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน สัญชาติเมียนมาร์ สัญชาติลาว สัญชาติกัมพูชา รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเนินท่าหลวง 11 2 12 - - - - - - 11 2 13 
2 บ้านใหม่ท่าหลวง 3 - 3 - - - - - - 3 - 3 

รวม 14 2 16 - - - - - - 14 2 16 
 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงนับถือศาสนาพุทธ และมีวัด จ านวน 2 วัด ได้แก่ 

1. วัดท่าหลวง 
2. วัดพุพะเนียง 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 

1. งานประเพณีสงกรานต์ จัดในช่วงเดือน เมษายน 
2. งานประเพณีลอยกระทง จัดในช่วงเดือน พฤศจิกายน 
3. งานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา จัดในช่วงเดือน กรกฎาคม 

 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง บรรพบุรุษที่สืบทอดมาเพ่ือการด ารงชีวิตที่
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการสืบทอดรวมถึงการสั่งสมภูมิปัญญาของชนรุ่นก่อนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ได้เห็นถึงความสามารถ ภูมิปัญญาในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
รอบกาย มาประกอบรวบรวมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของการสอนลูกหลานใน
รูปแบบของความเชื่อ และประเพณี และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ าป่าสัก 
ก็จะมีการถนอมอาหาร คือ ปลาเค็ม มีการท าลอบดักปลา จากการใช้เฉพาะในครัวเรือน ก็มีการท าเพ่ือการ
จ าหน่าย ชุมชนที่อยู่บริเวณท่ีราบ หรือที่ดอนก็จะมีศิลปะการตอกกระดาษ เพ่ือใช้ในงานอวมงคล หรืองานมงคล
ต่างๆ การท าไม้กวาดทางมะพร้าว ถักเปลญวน เป็นต้น 
 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -ปลาเค็มแดดเดียว 
  -เปลญวน 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -ฝาย  จ านวน  1  แห่ง   บริเวณหมู่ 9  
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -บ่อบาดาล  จ านวน  6  บ่อ แยกเป็น  บริเวณหมู่ 9  จ านวน  4  แห่ง, หมู่ 4  จ านวน  2  แห่ง 
 
 8.2 ป่าไม้ -ไม่มี 
 8.3 ภูเขา –ไม่มี 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น –ไม่มี 
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ส่วนที่  2   
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น 
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานะยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีบูรพาการและสร้างความเช้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง  

มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก 
ภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ าเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร 
จดัการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ 
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับ 
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ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอ าหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและ
การเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุน
มนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ 
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอ าหารคุณภาพสะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอ าชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพและอ า
หารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต 
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 

 

 

 
 
 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                   หน้า 12 
 



นานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคน 

สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความ 
เป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความ
เป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน 

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง 

สังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่ 
สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมี 

ความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญอาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
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(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้ 

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที ่๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning)เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช . ได้จัดท า
ขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในหารด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง 

ด้านสุขภาพ 
(๖) พัฒนาระบบดูแล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 

(๑) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ 
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
 
 
 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                   หน้า 14 



(๒) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐาน 
รากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสมารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจักการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 

(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม 
(๒) การเสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 

(๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง 
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง ดุลและยั่งยืน 
และเป็นธรรม 

(๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามาระในการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และกลไกแห้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 

(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ 

ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
(๔) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการร่วมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(๕) การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน?ของขาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย 

และสิทธิอธิปไตย 
(๖) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกนระหว่าง 

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกีบแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
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(๑) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรมนาคมในการกรอบ 
ความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMC, ACMECS ,IMT-GT , BMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวดและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(๒) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่ 
โดดเด่นในภูมิภาค 

(๓) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
(๔) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(๕) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
(๖) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
(๗) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
(๘) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศท่ีส าคัญ 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๓.๑  แผนพัฒนาภาค 
 แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๒ มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  และสมุทรสาคร) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง 

ความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
๑) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
๒) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/ 

Biz Club 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  

ภัยแล้งและคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
๑) บริหารจัดการทรัพยากน้ าแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษ ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
๑) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย – เมียนมา – ด่านสิงขร 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง 
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

๑) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 
๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 

ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี  อ่างทอง) 
  วิสัยทัศน์     “ลุ่มแม่น้ าแห่งประวัติศาสตร์  ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพ่ือความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ 
SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ ๔.๐ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ เพ่ือฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 
ค านิยามแห่งความสุข 
เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้าง 

เศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้างสุขภาพ 
สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่ง
ประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
  องค์ประกอบแห่งความสุข 

๑) การมีสุขภาวะที่ดี 
๒) เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
๓) สังคมคุณภาพ 
๔) สภาพแวดล้อมที่ด ี
๕) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมภิบาล 
พันธกิจ 
1)  พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2)  พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3)  พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4)  เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6)  เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม 

หลักธรรมาภิบาล  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
                                       
 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                   หน้า 17 

                                                                                    



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุข 

ของบ้านเมือง 
๑.๔ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
  วิสัยทัศน์     “ลพบุรีเมืองน่าอยู่” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑  พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓  เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
 ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์( vision   ) การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
 เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและสังคมของอ าเภอ ภายใต้พ้ืนฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 
2.2 พันธกิจ 

 1. จัดให้มีและรักษาทางบกและทางน้ า 
 2. จัดให้รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 5. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 7. จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 8. จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 
2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีมาตรฐานเพียงพอ 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงในสังคม เสริมสร้างชุมชน ให้มีความเข้มแข็งฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

 3. สร้างและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และพัฒนาระบบการท่องเที่ยว 
 4. ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งจัดการด้านผังเมืองให้มีความสวยงามเป็น 

เมืองน่าอยู่ 
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 5. ส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนในเรื่องการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาระบบการจัดการด้าน
การเมืองการบริหาร 

 
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 

2.5 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย       

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนาได้แก่  
1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
1.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
1.3   ส่งเสริมงานด้านการผังเมือง 
1.4   การพัฒนาระบบจราจร 
1.5  ขยายเขตไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย  ประกอบด้วย 3 แนว
ทางการพัฒนา  ได้แก่ 

        2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจ าหน่าย 
        2.2 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
        2.3 พัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
4 แนวทางการพัฒนา  ได้แก่ 
        3.1 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ชุมชน องค์กรต่างๆ  
เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2 จัดระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
3.3  บ าบัดและจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
3.4  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการก าจัดขยะที่ถูกวิธีและลดปริมาณขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
                               4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
                               4.2 พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
                               4.3 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
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           4.4 ส่งเสริมชุมชน  องค์กรและเครือค่ายให้เข้มแข็ง 
               4.5 ส่งเสริมการสาธารณสุข  สุขอนามัย 

                ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
                              5.1 ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
                              5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
                              5.3 ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
                              5.4 พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

               5.5 พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารแนวทางการพัฒนา  ได้แก่ 
      6.1 พัฒนาบุคลากรและเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และ
ภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ  ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถาม
ว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้
เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง  (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส 
(Opportunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ 

 
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง 
-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ 
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ

แวดล้อมท่ีเหมาะ 
แก่การท าการเกษตร 
-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
ติดต่อได้ตลอดพื้นที่ท้ังจังหวัดมีถนนสายหลักตัด

ผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไมม่ีความขัดแย้ง

กันเองในชุมชน  
โอกาส 
-  รัฐบาลมีโครงการพัฒนาการคมนาคมด้าน

ขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้

ความสนใจและสนบัสนุนส่งเสริมการปลูกพืช
ที่เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อ 
ร่วมกันเป็นกลุ่มผูผ้ลติบางกลุม่ 
-  ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร 
-  เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีขาดโอกาส 
ทางการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 
อุปสรรค 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน 
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมี
จิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาใน
ต าบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัด
การศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
วัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน
มากที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้

ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ต่างๆ ในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ 
เทศบาล. มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมี
บทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่
ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 
 
 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม  
คุณธรรมขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของ 
และบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจาย 
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์  
อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็ก 
และเยาวชน ท าให้กระแบริโภค 
นิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมาขึ้น  
ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ 
ประชาชน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่  สามารถ

ติดต่อได้ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและ
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กร

ปกครองส่วน 
องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้ท าให้ องค์กร

ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น.มีรายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอ่ืน ๆ 
 
จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลอ าเภอท่าหลวงที่ใกล้และ

สะดวกและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มี
ศักยภาพสามารถให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีในระดับ
หนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการ
ให้ความส าคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุใน
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 

 
โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล 

 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจ ากัดในการน าไป 

พัฒนา 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
ส าหรับน าไปใช้เพื่อการเกษตรและ 
เพ่ือผลิตน้ าประปา 
 
 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความ 
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน  
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก 
ขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อม 
โทรมเร็วกว่าปกติ 
 
จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจ 
สุขภาพอนามัยและอนามัย 
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
- ขาดแคลนบุคลากรด้านการ 
สาธารณสุข 

 
 
 
 แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                   หน้า 22 
 
 



แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านพัฒนาสังคม 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการ
รวมกลุ่มในชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ธรรม 

-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะ
ความเป็นผู้น า มีศักยภาพในการ
บริหารงาน 

-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 

 
โอกาส 
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่

ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 
จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน 
กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจ
หน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  
ในการจัดบริการสาธารณ ะทางด้ าน
ส วั ส ดิ ก า รสั งค ม แ ล ะ พั ฒ น าชุ ม ช น
กว้างขวางมากขึ้น 
-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือ
เป็นวาระแห่งชาติ 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มี 
ความรู้ความสามารถในบางสาขา 
ของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
- ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของผู้มี
อ านาจในการก าหนดนโยบาย 
 
จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 
อุปสรรค 
- ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการ
มีส่วนร่วมต่างๆ 
- หลังฤดูท าการเกษตรประชาชน 
จะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปยัง 
ชุมชนเมืองเพ่ือหารายได้เลี้ยง 
ครอบครัว ท าให้ครอบครัว 
แตกแยกขาดความอบอุ่น   
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านการพัฒนาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจาก

ยังไมม่ีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และชุมชน
ยังไม่หนาแน่น 

 
 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
 
 
อุปสรรค 
- ประชาชนขาดความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

 
 
๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง และบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            ๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง มี
สภาพพ้ืนที่ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย เป็นบางพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตเทศบาลมีโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา   
            ๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง มีถนนเชื่อมโยงกับ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงส่วน
ใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง และบางส่วนลงหินคลุก แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้
การคมนาคมไม่สะดวก  
  ๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
  ๔.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ใน
การชุมนุมคนเพ่ือการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและออก
ก าลังกายของคนในเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  
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๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลต าบบ้านท่าหลวง ยังเป็นพื้นที่ชนบทและ 
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจาก
เรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน การเผาถ่าน การเผาอ้อย ในช่วงฤดูการตัด
อ้อย ท าให้เกิดมลพิษในซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
  ๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การคมนาคมไม่สะดวกเนื่องจากถนนส่วน
ใหญ่เป็นถนน คสล. และถนนลาดยาง  และถนนหินคลุกบางส่วน ที่มีความช ารุด  ยังไม่ครอบคลุมทุกๆ พ้ืนที่ของ
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้บ้านเมืองมีความอยู่
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองการประปา 
 

2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม
รายได้และลดรายจ่าย 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจ าหน่าย -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  
กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง  
 

3 พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชน ชุมชน องค์กรต่างๆเก่ียวกับเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนา  จัดระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ บ าบัดและจัดการขยะอย่าง
ถูกสุขาภิบาลและลดปริมาณขยะ 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

ส านักปลัด  
กองคลัง  
 

4 พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการส่งเสริม
การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ส่งเสริมชุมชน องค์กรและเครือข่าย
ให้เข้มแข็งส่งเสริมการสาธารณสุข สุขอนามัย 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 

ส านักปลัด  
กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง  
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี  ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา  ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ  พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองการศึกษา กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
 

6 พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร พัฒนาบุคลากรและเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานการพาณิชย์ 
-แผนงานงบกลาง 
 
 

ส านักปลัด  
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
กองการประปา 
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
กำรคมนำคม

   1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

20 35,060,800 6 19,051,600 11 20,552,000 14 49,620,900 21 63,503,400 72 187,788,700

รวม 20 35,060,800 6 19,051,600 11 20,552,000 14 49,620,900 21 63,503,400 72 187,788,700

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ ส่งเสริม
อำชีพ เพ่ิมรำยได้ และลด
รำยจ่ำย

   2.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 10 150,000

   2.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 20 1,400,000

   2.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

รวม 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000 7 320,000 35 1,600,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง อ ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565
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แบบ ผ.01



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
ส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5 300,000

  3.2 แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน

3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 15 450,000

รวม 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 20 750,000

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

  4.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 20 2,900,000

  4.2 แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน

2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 1,250,000

  4.3 แผนงาน งบกลาง 3 5,406,000 3 5,556,000 3 6,006,000 3 6,306,000 3 6,606,000 15 29,880,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง อ ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565
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แบบ ผ.01



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

  4.4 แผนงาน สร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน

13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000 65 4,250,000

  4.5 แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

รวม 24 7,286,000 24 7,436,000 24 7,886,000 24 8,186,000 24 8,486,000 120 39,280,000

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม

   5.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

1 900,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 5 4,500,000

   5.2 แผนงานการศึกษา 3 380,000 3 380,000 3 380,000 3 380,000 3 380,000 15 1,900,000

รวม 4 1,280,000 4 1,280,000 4 1,280,000 4 1,280,000 4 1,280,000 20 6,400,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง อ ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปีปี 2565
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แบบ ผ.01



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

6. ยุทธศำสตร์กำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรเมือง กำรบริหำร

   6.1 ทุกแผนงาน 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 16,000,000 1 17,000,000 5 78,000,000

รวม 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 16,000,000 1 17,000,000 5 78,000,000

รวมท้ังส้ิน 60 59,096,800 46 43,237,600 51 45,188,000 54 75,556,900 61 90,739,400 272 313,818,700
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง อ ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

แบบ ผ.01



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

   6.1 แผนงานบุคลากร 
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การปฏิบัติงาน

1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 16,000,000 1 17,000,000 5 78,000,000

รวม 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 16,000,000 1 17,000,000 5 78,000,000

รวมท้ังส้ิน 60 59,096,800 46 43,237,600 51 45,188,000 54 75,556,900 61 90,739,400 272 313,818,700
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ปี 2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง อ ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท) 2562  (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท) 2565  (บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสส์ติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 1 
ทางเข้าวัดท่าหลวง

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางในการเดิน
ทางการขนส่งสินค้า 
การขนส่งทาง
การเกษตร สะดวก
และรวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสส์ติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 1 
ทางเข้าวัดท่าหลวง
 กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 450.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

1,275,000 - - - - ถนนลาดยางแอส
ฟัสส์ติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 1 
ทางเข้าวัดท่าหลวง 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 450.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท) 2565  (บาท)

(KPI)

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัสส์ติกคอ
นกรีต ซอย
เทศบาล 20 
แยกซ้าย

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัสส์ติกคอ
นกรีต ซอย
เทศบาล 20 
แยกซ้าย กว้าง 
4.00 เมตร ยาว
 50.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

- - - - 145,000 ถนนลาดยางแอส
ฟัสส์ติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 20
 แยกซ้าย กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร
 จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท) 2565  (บาท)

(KPI)

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายเทียนชัย
 คุณาสุธีรัตน์

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายเทียนชัย 
คุณาสุธีรัตน์ 
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
160.00 เมตร
 หนา 0.15 
เมตร  

390,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายเทียนชัย
 คุณาสุธีรัตน์ 
กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 160.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร  จ านวน 1 
เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท) 2565  (บาท)

(KPI)

4 โครงการก่อสร้าง
ลานแอสฟัสส์ติ
กคอนกรีต หน้า
โรงเรียนอนุบาล
ท่าหลวง

เพ่ือแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังบริเวณ
ลานหน้า
โรงเรียนอนุบาล
ท่าหลวง

ก่อสร้างลาน
แอสฟัสส์ติกคอ
นกรีต หน้า
โรงเรียนอนุบาล
ท่าหลวง 
ปริมาณงาน
พื นท่ีปูผิวลาด
ยาง ไม่น้อยกว่า
 1,730 ตาราง
เมตร ตามแบบ
แปลนท่ี ทต.
บ้านท่าหลวง
ก าหนด 

871,000 - - - - ลานแอสฟัสส์ติ
กคอนกรีต หน้า
โรงเรียนอนุบาล
ท่าหลวง ปริมาณ
งานพื นท่ีปูผิวลาด
ยาง ไม่น้อยกว่า 
1,730 ตาราง
เมตรจ านวน 1 
แห่ง

แก้ปัญหา
น  าท่วมขัง
บริเวณพื นท่ี
หน้า
โรงเรียน
อนุบาล
ท่าหลวง

กองช่าง

วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัสส์ติกคอ
นกรีต ซอย
เทศบาล 20 
จากหน้าบ้าน
นายประทีป 
จันทร์อ่อน ถึง
ซอยโรงงาน
น  าตาล ที.เอ็น. 
แยกซ้าย 4

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสส์ติก
คอนกรีต ซอย
เทศบาล 20 
จากหน้าบ้าน
นายประทีป 
จันทร์อ่อน ถึง
ซอยโรงงาน
น  าตาล ที.เอ็น. 
แยกซ้าย 4 กว้าง
 5.00 เมตร ยาว
 488.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

- - - - 1,569,000 ถนนลาดยางแอส
ฟัสส์ติก
คอนกรีต ซอย
เทศบาล 20 จาก
หน้าบ้านนาย
ประทีป จันทร์อ่อน
 ถึงซอยโรงงาน
น  าตาล ที.เอ็น. 
แยกซ้าย 4 กว้าง 
5.00ม. ยาว 
488.00ม. หนา 
0.05 ม.จ านวน 1 
เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
โรงเรียนอนุบาล
ท่าหลวง แยกซ้าย

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
โรงเรียนอนุบาล
ท่าหลวง แยกซ้าย
 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
62.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

195,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
โรงเรียนอนุบาลท่า
หลวง แยกซ้าย 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 62.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัสส์ติก จาก
ถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
สายทางบ้าน
กระทุ่มทอง

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสส์ติก จากถนน
สายล านารายณ์-
วังม่วง สายทาง
บ้านกระทุ่มทอง 
กว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

1,873,000 - - - ถนนลาดยางแอส
ฟัสส์ติก จากถนน
สายล านารายณ์-
วังม่วง สายทาง
บ้านกระทุ่มทอง 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตรจ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

           แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                                                                                                                หน้า 39

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 
จากแยกถนน
สายล านารายณ์-
วังม่วง สายทาง
บ้านกระทุ่มทอง

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากแยก
ถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
สายทางบ้าน
กระทุ่มทอง กว้าง
 6.00 เมตร ยาว
 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

- - - - 409,400 ถนนหินคลุก จาก
แยกถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
สายทางบ้าน
กระทุ่มทอง กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

9 โครงการก่อสร้าง
รางระบาย
น  าหน้าบ้านนาง
มา ละนองไทย 
ถึงบ้านนาย
ประสิทธ์ิ งานสลุง

เพ่ือแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังบริเวณตัว
อาคาร พื นท่ีอยู่
อาศัยของ
ประชาชน

ก่อสร้างราง
ระบายน  าหน้า
บ้านนางมาละ
นองไทย ถึงบ้าน
นายประสิทธ์ิ 
งานสลุง แยกซอย
 8 ซ้ายมือ กว้าง
 0.30 ม. ยาว 
193 ม. ลึก 
0.50 ม. 

- - 420,000 - - รางระบายน  าหน้า
บ้านนางมาละนอง
ไทย ถึงบ้านนาย
ประสิทธ์ิ งานสลุง 
แยกซอย 8 ซ้ายมือ
 กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 193 ม. ลึก 
0.50 ม จ านวน 1 
เส้น

แก้ปัญหา
น  าท่วมขัง
บริเวณพื นท่ี
อยู่อาศัย
ของ
ประชาชน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

10 ก่อสร้างถนน หิน
คลุกซอยโรงงาน
น  าตาล ที.เอ็น 
แยกซ้าย 4 ถึง
ถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง ถนน 
หินคลุกซอย
โรงงานน  าตาล ที.
เอ็น แยกซ้าย 4 
ถึงถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 570 ม. 
หนา 0.05 ม. 

- - - 166,000 ถนน หินคลุกซอย
โรงงานน  าตาล ที.
เอ็น แยกซ้าย 4 
ถึงถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 570 ม. หนา
 0.05 ม. จ านวน 
1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

        แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                                                                                                                     หน้า 42

งบประมาณ

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

11 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัสส์
ติกคอนครีต หมู่ท่ี
 3 ซอยเทศบาล 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้าการ
ขนส่งทางเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
240.00 ม. หนา
 0.05 ม. พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
1,200 ตาราง
เมตร 

840,000 - - - - ถนน ลาดยางแอส
ฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
240.00 ม. หนา 
0.05 ม. พื นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตรจ านวน
 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

12 ก่อสร้างราง
ระบายน  า ซอย
อุดมสุข แยกขวา
 หมู่ท่ี 4(ฝ่ัง
ตะวันออก)

เพ่ือแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังบริเวณตัว
อาคาร พื นท่ีอยู่
อาศัยของ
ประชาชน

ก่อสร้างราง
ระบายน  า ซอย
อุดมสุข แยกขวา
 หมู่ท่ี 4 (ฝ่ัง
ตะวันออก)กว้าง 
0.30 เมตร ยาว
 15.00 เมตร 
พร้อมวางท่อ 
165 ท่อน 

- - 420,000 - - รางระบายน  า ซอย
อุดมสุข แยกขวา 
หมู่ท่ี 4 (ฝ่ัง
ตะวันออก)กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 
15.00 เมตร 
พร้อมวางท่อ 165
 ท่อน จ านวน 1 
เส้น

แก้ปัญหา
น  าท่วมขัง
บริเวณพื นท่ี
อยู่อาศัย
ของ
ประชาชน

กองช่าง

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

13 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตจาก
บ้านนายอดุลย์ 
ทองเผือก ถึง 
ถนนใหญ่(หลัง
วัดท่าหลวง)

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตจาก
บ้านนายอดุลย์ 
ทองเผือก ถึง 
ถนนใหญ่(หลัง
วัดท่าหลวง) 
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 32.00 ม.

- - 99,000 - - ถนนคอนกรีต
จากบ้านนาย
อดุลย์ ทองเผือก 
ถึง ถนนใหญ่(หลัง
วัดท่าหลวง) กว้าง
 3.00 ม. ยาว 
32.00 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

14 ก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. 
ซอย 8  ถึงถนน
ชัยบาดาล-ด่าน
ขุนทด

เพ่ือแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังบริเวณตัว
อาคาร พื นท่ีอยู่
อาศัยของ
ประชาชน

ก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.
ซอย 8  ถึง 
ถนนชัยบาดาล –
 ด่านขุนทด 
กว้าง 0.30 *
0.50*0.10 
เมตร ยาว 
359.00 เมตร

- - 850,000 - - รางระบายน  า 
คสล.ซอย 8  ถึง 
ถนนชัยบาดาล –
 ด่านขุนทด กว้าง
 0.30*0.50*
0.10 เมตร ยาว 
359.00 เมตร
จ านวน 1 เส้น

แก้ปัญหา
น  าท่วมขัง
บริเวณพื นท่ี
อยู่อาศัย
ของ
ประชาชน

กองช่าง

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

15 ก่อสร้างถนนผิว
แอสฟัลติกคอนก
รีตทางเข้า
เทศบาลด้านทิศ
ตะวันออก

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน 
ผิวแอสฟัลติ
กคอนกรีต
ทางเข้าเทศบาล
ด้านทิศ
ตะวันออก กว้าง
 6.90 ม. ยาว 
373.00 ม.หนา
เฉล่ีย 0.05 ม.  

1,200,000 - - - - ถนนผิวแอสฟัลติ
กคอนกรีตทางเข้า
เทศบาลด้านทิศ
ตะวันออก กว้าง 
6.90 ม. ยาว 
373.00 ม.หนา
เฉล่ีย 0.05 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ
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เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

16 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แคปซีล ซอย
เทศบาล 5 แยก
ขวา 3 (ม.9)

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แคปซีล ซอย
เทศบาล 5 แยก
ขวา 3 กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
1,300 ม. หนา
 0.05 ม. 

- - - - 3,277,000 ถนนลาดยางแคป
ซีล ซอยเทศบาล
 5 แยกขวา 3 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.05 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

17 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แคปซีล จากบ้าน
นายแหนง ปิณฑ
สูตร หลังท่ีว่าการ
 อ.ท่าหลวง ถึง
ซอยเทศบาล 
10/1 (ม.4 
ตะวันตก)

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคป
ซีล จากบ้านนาย
แหนง ปิณฑสูตร
 หลังท่ีว่าการ อ.
ท่าหลวง ถึงซอย
เทศบาล 10/1 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 800.00 ม.
 หนา 0.05 ม. 

- - - - 2,023,000 ถนนลาดยางแคป
ซีล จากบ้านนาย
แหนง ปิณฑสูตร 
หลังท่ีว่าการ อ.ท่า
หลวง ถึงซอย
เทศบาล 10/1 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

18 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอย
หลังโรงเรียน
อนุบาลท่าหลวง 
แยกซ้าย (ม.9)

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอย
หลังโรงเรียน
อนุบาลท่าหลวง 
แยกซ้าย กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
62.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

154,000 - - - - ถนนคอนกรีต ซอย
หลังโรงเรียน
อนุบาลท่าหลวง 
แยกซ้าย กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
62.00 ม. หนา 
0.15 ม. จ านวน 1
 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

19 ก่อสร้างราง
ระบายน  าจาก
บ้านนางละเอียด
 สะท้านภพ ถึง
รางระบายน  า
เข่ือนป่าสักฯ (ม.
3)

เพ่ือแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังบริเวณตัว
อาคาร พื นท่ีอยู่
อาศัยของ
ประชาชน

ก่อสร้างราง
ระบายน  าจาก
บ้านนางละเอียด 
สะท้านภพ ถึง
รางระบายน  า
เข่ือนป่าสักฯ ม. 
3 วางท่อ คสล.
ขนาด 0.40 ม. 
จ านวน 300 
ท่อน พร้อมบ่อ
พักน  าจ านวน 12
 บ่อ 

- - 318,000 - - รางระบายน  าจาก
บ้านนางละเอียด 
สะท้านภพ ถึงราง
ระบายน  าเข่ือนป่า
สักฯ ม. 3 วางท่อ 
คสล.ขนาด 0.40 
ม. จ านวน 300 
ท่อน พร้อมบ่อพัก
น  าจ านวน 12 บ่อ
 จ านวน 1 เส้น

แก้ปัญหา
น  าท่วมขัง
บริเวณพื นท่ี
อยู่อาศัย
ของ
ประชาชน

กองช่าง

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

20 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย
บ้านนายเทียนชัย 
คุณาสุธีรัตน์ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้าน
นายเทียนชัย 
คุณาสุธีรัตน์ กว้าง
 4.00 ม. ยาว 
160.00 ม. หนา
 0.15 ม.  

410,800 - - - - ถนน คสล.ซอย
บ้านนายเทียนชัย 
คุณาสุธีรัตน์ กว้าง
 4.00 ม. ยาว 
160.00 ม. หนา 
0.15 ม.  จ านวน 
1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

21 ก่อสร้างราง
ระบายน  า ซอย
เทศบาล 2 (ม.4 
ฝ่ังตะวันตก)

เพ่ือแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังบริเวณตัว
อาคาร พื นท่ีอยู่
อาศัยของ
ประชาชน

ก่อสร้างราง
ระบายน  าซอย
เทศบาล 2 กว้าง
 0.30 ม. ลึก 
0.50 ม. 

- - - 522,000 - รางระบายน  าซอย
เทศบาล 2 กว้าง 
0.30 ม. ลึก 0.50
 ม.จ านวน 1 เส้น

แก้ปัญหา
น  าท่วมขัง
บริเวณพื นท่ี
อยู่อาศัย
ของ
ประชาชน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

22 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย
เทศบาล16 แยก
ซ้าย1 (ม.4 
ตะวันตก)

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
เทศบาล16 แยก
ซ้าย1 กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
190.00 ม. หนา
 0.15 ม. 

437,000 - - - - ถนน คสล.ซอย
เทศบาล 16 แยก
ซ้าย 1 กว้าง 4.00
 ม. ยาว 190.00 
ม. หนา 0.15 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

23 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนก
รีต ซอยเทศบาล
 6

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต
ซอย 6 ม. 4 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.05 ม. 

- - - 2,896,900 - ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีตซอย
 6 ม. 4 กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 
0.05 ม. จ านวน 1
 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

24 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเทศบาล
 6 ถึงถนนเข้า
โรงงานน  าตาล ที.
เอ็น.

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเทศบาล
 6 ถึงถนนเข้า
โรงงานน  าตาล ที.
เอ็น. กว้าง 4.00
 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.15 ม.

- - - 2,480,000 - ถนน คสล.ซอย
เทศบาล 6 ถึงถนน
เข้าโรงงานน  าตาล 
ที.เอ็น. กว้าง 4.00
 ม. ยาว 1,000 ม.
 หนา 0.15 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

25 ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเทศบาล
 15/1 ถึงถนน
สหกรณ์-หัวล า

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย
เทศบาล 15/1 
ถึงถนน
สหกรณ์-หัวล า 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.
 หนา 0.15 ม.

- - - - 3,100,000 ถนน คสล.ซอย
เทศบาล 15/1 
ถึงถนนสหกรณ์-
หัวล า กว้าง 5.00
 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.15 ม.
 จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

26 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนก
รีตซอย
พุพะเนียงร่วมใจ
ถึงถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอ
นกรีตซอย
พุพะเนียงร่วมใจ
 ถึงถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง
 กว้าง 6.00 ม.
 ยาว 1,450 ม.
 หนา 0.05 ม.

- 4,215,600 - - - ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนก
รีตซอย
พุพะเนียงร่วมใจ 
ถึงถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,450 ม. 
หนา 0.05 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

27 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรลาดยาง
สายสหกรณ์-ซอย
เทศบาล 19

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรลาดยาง
สายสหกรณ์-
ซอยเทศบาล 
19 กว้าง 8.00
 ม. ยาว 3,000
 ม. หนา 0.05 
ม. 

- - - - 5,325,000 ถนนผิวจราจร
ลาดยางสาย
สหกรณ์-ซอย
เทศบาล 19 
กว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,000 ม. 
หนา 0.05 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

28 ก่อสร้างราง
ระบายน  าตัวยู 
พร้อมฝาปิดซอย
ชัยบาดาลร่วมใจ

เพ่ือแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังบริเวณตัว
อาคาร พื นท่ีอยู่
อาศัยของ
ประชาชน

ก่อสร้างราง
ระบายน  ารูปตัว
ยูพร้อมฝาปิด
ซอยชัยบาดาล
ร่วมใจ กว้าง 
0.30 ม. ยาว 
600.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.50 ม. 
และบ่อพักขนาด
 
0.60x0.60x0.
80 ม. จ านวน 
20 บ่อ

- - - - 1,190,000 รางระบายน  ารูปตัว
ยูพร้อมฝาปิดซอย
ชัยบาดาลร่วมใจ 
กว้าง 0.30 ม. ยาว 
600.00 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.50 ม. และบ่อ
พักขนาด
0.60x0.60x0.80 
ม. จ านวน 20 บ่อ 
จ านวน 1 เส้น

แก้ปัญหา
น  าท่วมขัง
บริเวณตัว
อาคารพื นท่ี
อยู่อาศัย
ของ
ประชาชนได้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ

  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                                                                                                                            หน้า 60

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนก
รีตจากซอย
เทศบาล 5 แยก
ขวา 3 ถึงถนน
สายล านารายณ์-
วังม่วง

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต
จากซอยเทศบาล
 5 แยกขวา 3 
ถึงถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
ม.9 กว้าง 6.00 
ม. ยาว 1,300 
ม. หนา 0.05 ม.

- - - - 3,781,000 ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต
จากซอยเทศบาล 5
 แยกขวา 3 ถึง
ถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
ม.9 กว้าง 6.00 ม.
 ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.05 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีตสาย
ซอยโรงงาน
น  าตาลที.เอ็น. 
ถึงปากซอยพุ
พะเนียงร่วมใจ

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรีต
สายซอยโรงงาน
น  าตาลที.เอ็น. 
ถึงปากซอยพุ
พะเนียงร่วมใจ 
ม.4 กว้าง 8.00 
ม. ยาว 1,850 
ม. หนา 0.05 ม.

- - - - 6,956,000 ถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตสายซอย
โรงงานน  าตาลที.
เอ็น. ถึงปากซอยพุ
พะเนียงร่วมใจ ม.4
 กว้าง 8.00 ม. 
ยาว 1,850 ม. 
หนา 0.05 ม. 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณ
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เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

31 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 
8.00 เมตร ยาว
 4,200 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร จากถนน
ทางเข้าโรงงาน
น  าตาลที.เอ็น. 
ถึงซอยเทศบาล 
24

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 
4,200 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร จากถนน
ทางเข้าโรงงาน
น  าตาลที.เอ็น. ถึง
ซอยเทศบาล 24
 จ านวน 1 เส้น

- - - - 1,179,000 ถนนลูกรัง กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 
4,200 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
จากถนนทางเข้า
โรงงานน  าตาลที.
เอ็น. ถึงซอย
เทศบาล 24 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

32 โครงการปรับปรุง
เคร่ืองหมาย
บังคับจราจร

เพ่ือความเป็น
ระเบียบและ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

จัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ใน
การจราจรภายใน
เขตเทศบาลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การจราจรภายใน
เขตเทศบาลฯ

ประชาชนมี
ความเป็น
ระเบียบ
และปลอดภัย

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

33 ไฟฟ้าสาธารณะ
รอบๆสระ
น  าหน้าท่ีว่าการ
อ าเภอท่าหลวง 
ประมาณ 15 จุด

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะรอบๆ
สระน  าหน้าท่ีว่า
การอ าเภอท่า
หลวง จ านวน 15
 จุด

- - - 200,000 200,000 มีไฟฟ้าสาธารณะ
รอบๆสระน  าหน้า
ท่ีว่าการอ าเภอท่า
หลวง จ านวน 15 
จุด

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

34 ขยายเขตไฟฟ้า
ถนนบ้านนาง
สายทอง สุข
ประสิทธ์ิ ถึงวัดพุ
พะเนียง

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้า
ถนนบ้านนาง
สายทอง สุข
ประสิทธ์ิ ถึงวัด
พุพะเนียง

- - - 200,000 200,000 ขยายเขตไฟฟ้า
ถนนบ้านนางสาย
ทอง สุขประสิทธ์ิ 
ถึงวัดพุพะเนียง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

งบประมาณ

  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                                                                                                                            หน้า 65

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

35 ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยเทศบาล 7 
แยกซ้าย 2

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้า
ซอยเทศบาล 7 
แยกซ้าย 2

100,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้าซอย
เทศบาล 7 แยก
ซ้าย 2

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

36 ขยายเขตไฟฟ้า
ข้างบ้านนาย
ค าถิน ค าภูมี

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้า
ข้างบ้านนาย
ค าถิน ค าภูมี

100,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า
ข้างบ้านนายค าถิน
 ค าภูมี

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561  (บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

37 ขยายเขตไฟฟ้าริม
เข่ือนป่าสักฯ

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าริม
เข่ือนป่าสักฯ

- - - 300,000 300,000 ขยายเขตไฟฟ้าริม
เข่ือนป่าสักฯ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

38 ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยเทศบาล 10
 ถึงโรงงานน  าตาล
 ที.เอ็น.

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยเทศบาล 10
 ถึงโรงงานน  าตาล
 ที.เอ็น.

- - - 300,000 300,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยเทศบาล 10 
ถึงโรงงานน  าตาล 
ที.เอ็น.

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

39 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าซอย
เทศบาล 7 แยก
ซ้าย 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยเทศบาล 7 
แยกซ้าย 3

35,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยเทศบาล 7 
แยกซ้าย 3

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

รวม 39  โครงการ - - 7,980,800 4,315,600 2,207,000 7,164,900 30,054,400

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
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งบประมาณ

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนก
รีต ซอยเทศบาล
 5 แยกซ้าย 1 
หมู่ท่ี 3  ต.ท่า
หลวง อ.ท่าหลวง
 จ.ลพบุรี

เพือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทาง การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวก และ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 5 
แยกซ้าย 1 หมู่ท่ี
 3  ต.ท่าหลวง 
อ.ท่าหลวง จ.
ลพบุรี  กว้าง 6 
เมตร ยาว 
2,400 เมตร 
หน้า 0.05 เมตร

- - 10582000 - - ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 5 
แยกซ้าย 1 หมู่ท่ี 3
  กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร
 หน้า 0.05 เมตร 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อบจ.ลพบุรี

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

2 โครงการ
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ซอย
เทศบาล 24 ถึง
ถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
หมู่ท่ี 4 ต.ท่า
หลวง อ.ท่าหลวง
 จ.ลพบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทาง การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวก และ
รวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ซอย
เทศบาล 24 ถึง
ถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
หมู่ท่ี 4 ต.ท่า
หลวง อ.ท่าหลวง
 จ.ลพบุรี  กว้าง 
8 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร

- - 1,505,000 - - ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ซอยเทศบาล
 24 ถึงถนนสาย
ล านารายณ์-วังม่วง
 หมู่ท่ี 4 ต.ท่า
หลวง อ.ท่าหลวง 
จ.ลพบุรี  กว้าง 8 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

อบจ.ลพบุรี
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนก
รีต ซอยพุ
พะเนียงร่วมใจ 
ถึงถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
หมู่ 4 ต.ท่าหลวง
 อ.ท่าหลวง จ.
ลพบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทาง การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวก และ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต 
ซอยพุพะเนียง
ร่วมใจ ถึงถนน
สายล านารายณ์-
วังม่วง หมู่ 4 ต.
ท่าหลวง อ.ท่า
หลวง จ.ลพบุรี 
กว้าง 8 เมตร 
ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

- - - 9,456,000 - ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต 
ซอยพุพะเนียงร่วม
ใจ ถึงถนนสายล า
นารายณ์-วังม่วง 
หมู่ 4 ต.ท่าหลวง 
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
 กว้าง 8 เมตร ยาว
 2,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

อบจ.ลพบุรี

  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                                                                                                                           หน้า 71

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนก
รีต ถนนสาย
สหกรณ์-หัวล า ถึง
 ส่ีแยกโพธ์ิงาม 
หมู่ 9 ต.ท่าหลวง
 อ.ท่าหลวง จ.
ลพบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทาง การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวก และ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสาย
สหกรณ์-หัวล า ถึง
 ส่ีแยกโพธ์ิงาม 
หมู่ 9 ต.ท่าหลวง
 อ.ท่าหลวง จ.
ลพบุรี กว้าง 6 
เมตร ยาว 
3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

8,182,000 - - - - ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายสหกรณ์-
หัวล า ถึง ส่ีแยก
โพธ์ิงาม หมู่ 9 ต.
ท่าหลวง อ.ท่า
หลวง จ.ลพบุรี 
กว้าง 6 เมตร ยาว
 3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

อบจ.ลพบุรี
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ 2561  2562  2563  2564  2565  (KPI)

5 โครงการขุดลอก
คลองพุพะเนียง 
ม.4 ต.ท่าหลวง 
อ.ท่าหลวง

เพ่ือให้ประชาชน
มีแหล่งน  าไว้ใช้ใน
การเกษตร

ขุดลอกคลองพุ
พะเนียง ขนาด
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,600 ม. 
ชุดลอกลึกเฉล่ีย 
2.00 ม. คิดเป็น
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
12,800 ลบ.ม.

- - - - 449,000 ขุดลอกคลองพุ
พะเนียง ขนาด
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,600 ม. 
ชุดลอกลึกเฉล่ีย 
2.00 ม. คิดเป็น
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 12,800
 ลบ.ม.

เพ่ือให้
ประชาชนมี
แหล่งน  าไว้
ใช้ใน
การเกษตร

อบจ.ลพบุรี
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม

    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

6 โครงการพัฒนา
แหล่งน  าเพ่ือ
อุปโภคและบริโภค

เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
น  าสะอาดอุปโภค
และบริโภค
เพียงพอ

พัฒนาแหล่งน  า 
เช่น สร้างฝายน  า
,ขุดลอกคลอง
,สร้างอ่างเก็บน  า 
เป็นต้น ในเขต
เทศบาลฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีฝายน  า,มีลอก
คลอง,มีอ่างเก็บน  า 
เป็นต้น

แหล่งน  า
ได้รับการ
พัฒนาได้
มาตรฐานท่ี
จะน ามา
อุปโภคและ
บริโภค

จังหวัดลพบุรี

           แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุร ี                                                                                                                หน้า 74

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

7 โครงการพัฒนา
แหล่งน  าเพ่ือ
อุปโภคและ
บริโภค (แก้มลิง)

เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
น  าสะอาดอุปโภค
และบริโภค
เพียงพอ

ขุดลอกอ่างเก็บน  า
เพ่ือท าแก้มลิง
พื นท่ี 57 ไร่ 
ปริมาณดินขุด 
480,000 ลบ.ม

10,000,000 10000000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อ่างเก็บน  าแก้มลิง
พื นท่ี 57 ไร่ 
จ านวน 1 แห่ง

มีแหล่งน  า
มาตรฐานท่ี
จะน ามา
อุปโภค
บริโภค

จังหวัดลพบุรี
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

8 ปรับปรุงสนาม
เฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหน้า
อ าเภอท่าหลวง

เพ่ือเป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ
ในเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ

ปรับปรุงสนาม
เฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหน้า
อ าเภอท่าหลวง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สนามเฉลิมพระ
เกียรติบริเวณหน้า
อ าเภอท่าหลวง
ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ่อนและ
ปลอดภัย

จังหวัดลพบุรี

รวม 8 โครงการ - - 21,182,000 13000000 25,087,000 22,456,000 13,449,000
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

1 โครงการขุดลอกฝาย
เก็บน  าเทศบาล
ต าบลบ้านท่าหลวง 
กว้างด้านทิศเหนือ
70.00เมตร ด้าน
ทิศตะวันออก ยาว 
300.00 เมตร 
ด้านทิศใต้ ยาว 
180.00 เมตร 
ด้านทิศตะวันตกยาว
 200.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 6.00 เมตร 
พร้อมปูแผ่นยาง 
HDPE พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 40,000 ตร.ม.

เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
น  าสะอาดอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ

ขุดลอกฝายเก็บน  า
เทศบาลต าบลบ้าน
ท่าหลวง กว้างด้าน
ทิศเหนือ70.00
เมตร ด้านทิศ
ตะวันออก ยาว 
300.00 เมตร 
ด้านทิศใต้ ยาว 
180.00 เมตร 
ด้านทิศตะวันตก
ยาว 200.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 6.00 
เมตร พร้อมปูแผ่น
ยาง HDPE พื นท่ีไม่
น้อยกว่า 40,000 
ตร.ม.

- - - 20,000,000 20,000,000 ฝายเก็บน  าพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 40,000
 ตร.ม. จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนมี
น  าสะอาด
และ
ปลอดภัยใช้
อุปโภค
บริโภค

กรมส่งเสริม
 อปท.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

2 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล

เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
น  าสะอาดอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล 
ระบบประปา
หมู่บ้าน แบบ
บาดาล ขนาด
ใหญ่ ความจุ 
100 ลบ.ม.(ถัง
เก็บน  า) หมู่ท่ี 9 
ต.ท่าหลวง อ.ท่า
หลวง จ.ลพบุรี

3,398,000 - - - - ระบบประปา
บาดาล ระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาล ขนาด
ใหญ่ ความจุ 100
 ลบ.ม.(ถังเก็บน  า) 
หมู่ท่ี 9 ต.ท่าหลวง
 อ.ท่าหลวง จ.
ลพบุรี จ านวน 1 
แห่ง.

ประชาชนมี
น  าสะอาด
และ
ปลอดภัยใช้
อุปโภค
บริโภค

กรมส่งเสริม
 อปท.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

3 ก่อสร้างสนาม
กีฬาเอนกประสงค์

เพ่ือให้ประชาชน
มีสนามกีฬา ไว้
เพ่ือออกก าลัง
กาย ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลจาก
ยาเสพติด

ก่อสร้างสนาม
กีฬา
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง

2,500,000 - - - - มีสนามกีฬาออก
ก าลังกาย จ านวน 
1 แห่ง.

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กรมส่งเสริม
 อปท.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

4 โครงการ
ก่อสร้าง/ซ่อม
สร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ทางหลวงท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทางในการ
เดินทางการ
ขนส่งสินค้า การ
ขนส่งทาง
การเกษตร 
สะดวกและ
รวดเร็ว

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวง
ท้องถ่ิน แบบถนน
พาราแอสฟัสส์ติ
กคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 680.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร 
คิดเป็นพื นท่ีผิว
พาราแอสฟัสส์ติก 
คอนกรีต 3,400 
ตารางเมตร หมู่ท่ี 3
 ต.ท่าหลวง อ.ท่า
หลวง จ.ลพบุรี

- 1,736,000 - - - ถนนทางหลวงท้องถ่ิน
 แบบถนนพาราแอส
ฟัสส์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 680.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร คิดเป็นพื นท่ีผิว
พาราแอสฟัสส์ติก 
คอนกรีต 3,400 
ตารางเมตร หมู่ท่ี 3 
ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
 จ.ลพบุรี จ านวน 1 
เส้น

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว

กรมส่งเสริม
 อปท.

รวม 4  โครงการ - - 5,898,000 1,736,000 - 20,000,000 20,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย
    2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 ส่งเสริม
ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ
เสริม

เพ่ือพัฒนาทักษะ
 ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพ
เสริม

4 ชุมชน ร้อยละ
 60 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการฝึกอบรม
อาชีพเสริม
ภายใน
ปีงบประมาณ

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีการ
พัฒนาทักษะ
อาชีพเสริม

ส านักปลัด

2 อบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 
และแผงลอย

เพ่ือพัฒนา
สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและแผง
สอยให้ถูก
สุขลักษณะ

สถาน
ประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร
และแผงลอยใน
เขตเทศบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
70%

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านหาร และ
แผงลอย 1 
คร้ัง/
ปีงบประมาณ

มีสถานท่ี
จ าหน่าย
อาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย
    2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

3 ตรวจสอบเฝ้า
ระวังความ
ปลอดภัยใน
อาหาร

เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค

อาหารท่ีจ าหน่าย
ในตลาดไม่มีสาร
ปนเป้ือน 100%

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตรวจสอบ
อาหารอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง

ผู้บริโภคได้
บริโภคอาหาร
ท่ีไม่มีสาร
ปนเป้ือน

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการ
แรงจูงใจใน
การจัดเก็บค่า
น้ าประปา

เพ่ือให้ประชาชน
มีแรงจูงใจในการ
เสียค่าน้ าประปา
ตามก าหนดเวลา

ผู้เสียค่า
น้ าประปาจ่าย
ตรงเวลาเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80%

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมปีละ
 1 คร้ัง

ประชาชนเสีย
ค่าน้ าประปา
ตรงตาม
ก าหนดเวลา

กองการ
ประปา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย
    2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

5 โครงการ
แรงจูงใจใน
การจัดเก็บภาษี

เพ่ือให้ประชาชน
มีแรงจูงใจในการ
เสียภาษีตาม
ก าหนดเวลา

ผู้เสียภาษีตรง
เวลาเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 80%

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมปีละ
 1 คร้ัง

ประชาชนเสีย
ภาษีตรงตาม
ก าหนดเวลา

กองคลัง

6 พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ฆ่าสัตว์และ
จ าหน่าย
เน้ือสัตว์

เพ่ือให้ประชาชน
ได้บริโภค
เน้ือสัตว์ท่ีมี
คุณภาพ

อบรม
ผู้ประกอบการฆ่า
สัตว์และจ าหน่าย
เน้ือสัตว์ปีละ1คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ประกอบการ
ฆ่าสัตว์และ
จ าหน่าย
เน้ือสัตว์ได้รับ
การอบรมปีละ
1คร้ัง

ประชาชนได้
บริโภค
เน้ือสัตว์ท่ีมี
คุณภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย
    2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
1 อุดหนุน

โครงการจัดงาน
 OTOP และ
ของดี อ.ท่า
หลวง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้น าผลผลิต
ต่างๆมาจ าหน่าย
และมีตลาดรองรับ

จัดงานสินค้า 
OTOPและของดี
 อ.ท่าหลวง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดงานสินค้า 
OTOPและของ
ดี อ.ท่าหลวงปี
ละ 1 คร้ัง

ประชาชนท่ีมี
ผลผลิต สินค้า
ต่างๆมีตลาด
รองรับ

ส านักปลัด

รวม 7  โครงการ - - 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

1 โครงการรักน ้า
 รักป่า รักษา
แผ่นดิน

เพ่ือปลูกจิตส ำนึก
ให้ประชำชนใน
เขตเทศบำลใน
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติ

จัดอบรม ให้
ควำมรู้และท ำ
กิจกรรมร่วมกัน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดอบรม ให้
ควำมรู้และท ำ
กิจกรรม
ร่วมกันจ ำนวน
 1 คร้ัง

ประชำชนมี
ควำมรู้และมี
จิตส ำนึกใน
กำรช่วยกัน
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรม
ชำติ

กอง
สำธำรณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

1 โครงการ

จัดหา

อุปกรณ์

รองรับขยะ

มูลฝอย

เพ่ือให้มีท่ีรองรับ
ขยะเพียงพอ

จัดซ้ือถังรองรับ
ขยะจ ำนวน 50 ใบ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ถังขยะรองรับ
จ ำนวน 50 ใบ

มีถังขยะ
รองรับขยะ
เพียงพอ

กอง
สำธำรณสุขฯ

2 โครงการ

ธนาคารขยะ

ในชุมชน

เพ่ือให้ประชำชน
ได้มีควำมรู้ใน
กำรน ำขยะ
กลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่

จัดอบรม ให้
ควำมรู้และท ำ
กิจกรรมร่วมกัน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดอบรม ให้
ควำมรู้และท ำ
กิจกรรมร่วมกัน
จ ำนวน 1 คร้ัง

ประชำชนได้
มีควำมรู้ใน
กำรน ำขยะ
กลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่

กอง
สำธำรณสุขฯ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรีท่ี  1

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.3   แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563  
(บาท)

2564  
(บาท)

2565  
(บาท)

(KPI)

3 โครงกำร
เทศบำลต ำบล
บ้ำนท่ำหลวง
เมืองสะอำด
อย่ำงย่ังยืน

เพ่ือให้ประชำชน
ได้มีควำมรู้ใน
กำรจัดกำรขยะ
และพัฒนำชุมชน
ให้เป็นเมือง
สะอำดอย่ำงย่ังยืน

จัดอบรม ให้
ควำมรู้และท ำ
กิจกรรมร่วมกัน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดอบรม ให้
ควำมรู้และท ำ
กิจกรรมร่วมกัน
จ ำนวน 1 คร้ัง

ประชำชนได้
มีควำมรู้ใน
กำรจัดกำร
ขยะและ
พัฒนำชุมชน
ให้เป็นเมือง
สะอำดอย่ำง
ย่ังยืน

ส ำนักปลัด

รวม 4 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล 
*********************** 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทัง้นี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่  
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อไป 

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปปีระกอบด้วย 

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์  และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
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(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 

ได้ถูกต้อง ๕ คะแนน 
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
 
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน  
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ คะแนน 
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ คะแนน 
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

 ๕ คะแนน 
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ ๕ คะแนน 
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
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๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ ๑๕  
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)  
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)  
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)  
๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)  
๓.๕ กลยุทธ์ (๕)  
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕)  
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)  
๓.๘ แผนงาน (๕)  
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)  
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) รวมคะแนน ๑๐๐  

๔.๒ การติดตามและประผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ 
โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 4.3 และมีหลักการประเมินผล
โครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุก
ประการหรือไม่อย่างไร 

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(๒) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

Norton 
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(๔) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System 

(PPMS) 
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(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-
Solving Method  

(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(๑๐)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(๑๑) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (12) 

–(2Q) หรือเป็นแบบผสมก็ได้เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือ
ราชการได้ประโยชน์อย่างไรวัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : 
KPIs)ผลกระทบ (Impact) 

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 ๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร

ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก ๔ ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

(1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
(2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
(3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
(4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
จากแผนภาพ เทศบาลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ๔ ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 
 

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

 

องค์การ 
(Organization) 

วิทยาการ 
(Technology

) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
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๑) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ 
ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออก
ได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง 
เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม
อ านาจการปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่
จะปฏิบัติงานใน เทศบาล. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท.ให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้อง
มีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตาม
สภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
อย่างแท้จริง 

๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลา
ไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไป
โดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 
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ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็น
ที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่
จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

๓) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ทีเ่ปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานใน

แต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) 
ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน เทศบาล  
จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความ
สามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความ 
ขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงาน
ทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญ
เพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน ซึ่งพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่ง
การของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัด
ต่อระเบยีบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  

ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิด
เหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ
ชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิด
ขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  
ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้
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น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่
พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การ
รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุม
เป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการ
แก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  
การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ า
เพ่ืออุปโภค - บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ 
ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอ
โครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
จัดการได ้
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการ
เผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่
ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

******************* 
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ประกาศเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
เรื่อง  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  ประจ าปี  2564 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  2564  ขึ้น  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถงึรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งนี้  ได้มีการประสานและบูรณา
การการท างานกับหน่วยงานอ่ืนที่ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงด้วยแล้ว  โดยแผนการด าเนินงานประจ าปี  2564  ดังกล่าว  ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  ข้อ  26(2) 

  เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จึงขอประกาศแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  
ประจ าปี  2564  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    30   ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

 
(นายภิรมย์   ผดุงกลิ่น) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านท่าหลวง 

 



 

 

 

 
 

 

    ประกาศเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ป ีพ.ศ. 2561-2565) 

------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565  เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ดังกล่าว  ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)  เรียบร้อยแล้ว 

  เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2561-2565)         
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงขอประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 
 

 
       ( นายภริมย์  ผดุงกลิ่น ) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านท่าหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


