
 

แผนพฒันาทองถิ่น 4 ป   (พ.ศ.2561-2564) 
ของเทศบาลตําบลไผดําพฒันา  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

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

สวนที่ 1   
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

1.ดานกายภาพ  
 1.1  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ตําบลไผดําพัฒนา  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอวิเศษชัยชาญ  และหางจากอําเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 12 กิโลเมตร หางจากจังหวัดประมาณ  
17 กิโลเมตร  ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง  

อาณาเขต : 
  ทิศเหนือ จดตําบลหัวตะพาน  อําเภอวิเศษชัยชาญ  และตําบลมหาดไทย  อําเภอเมือง 
  ทิศใต   จดตาํบลบานแค  ตําบลโคกชาง  อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก  จดตําบลนรสิงห  ตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง 
  ทิศตะวันตก จดตําบลบางจัก  ตําบลสี่รอย  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 
  เน้ือที ่  

พื้นท่ีประมาณ 12.06  ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,145  ไร 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุม  มีแมน้ํา  คลองธรรมชาติ  คลองสงนํ้าชลประทาน  
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศอยูในเขตโซนรอน  แบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู  โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต 

1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดิน เปนดินรวนปนทรายเหมาะแกการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม   

 1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  ลักษณะของแหลงน้ํา เปนแมน้ําคลองธรรมชาติ  คลองสงน้ําชลประทานไหลผานหลายสาย 
 1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
  ลักษณะของไมและปาไม สวนใหญเปนพื้นที่นาทําเกษตรกรรมและบอทราย 

2.ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  มีจํานวนหมูบาน   8  หมูบาน 
  หมูที่  1  ชื่อบานลาดมะไฟ  ผูใหญบานชื่อ นายการุญ  ธารีรักษ 
  หมูที่  2  ชื่อบานลาดจินจาน ผูใหญบานชื่อ นางพัชราภรณ  แชมชอย 
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หมูที่  3  ชื่อบานไผดํา  ผูใหญบานชื่อ นายพรชัย  ทัพไทย 

  หมูที่  4  ชื่อบานไผดํา  ผูใหญบานชื่อ นายวันชัย  สันทัด 
  หมูที่  5      ชื่อบานไผดํา  ผูใหญบานชื่อ นายชูเกียรติ  พวงลําเจียก 
  หมูที่  6  ชื่อบานคลองเจาเจ็ด ผูใหญบานชื่อ นายวัชรินทร  รุงแสง 
  หมูที่  7  ชื่อบานคลองแพ  ผูใหญบานชื่อ นายวิชาญ  สุขเคหา 
  หมูที่  8  ชื่อบานคลองสคุนธ ผูใหญบานชื่อ นายพลพิพัฒน  มากศรกีนกโชติ 
 2.2  การเลือกตั้ง 
  การแบงเขตเลือกตั้ง เปน 2 เขต  
  เขต  1  ประกอบไปดวย  หมูที่ 2, หมูท่ี 3 , หมูที่ 4  และหมูที่ 5 
  เขต  2  ประกอบไปดวย  หมูที่ 1, หมูท่ี 6 , หมูที่ 7 และหมูที่ 8 
  1.  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ประกอบดวย   

  -   นายไพโรจน  พวงศิริ        นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา 
        -   นายวิรัตน  เรียนลึก  รองนายกเทศมนตรี  คนที่  1 

-   นายมนัส  บุญสม  รองนายกเทศมนตรี  คนที่  2 
-   นายทองขาว  สนเทห   เลขานุการนายกเทศมนตร ี  
-   นายจรัญ  สุขดี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

2.  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  แบงเขตเลือกตั้งเปน 2 เขต   ประกอบดวย 
  1.  นายวินัย  แกวประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  2.  นายเกรียงไกร  พันธุสะ รองประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  3.  นางจํานงค   พึ่งสมศักดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  4.  นายประทิว  ภูประสงค สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  5.  นายอนันต  เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6.  นายสมหวัง  พุฒวันดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  7.  นายวิชาญ   กมลฉ่ํา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  8.  นายประทีป  ศรีวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

9.  นายสมเจต  มีจันทรมาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายพวน  อยูอาจินต  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นางจุฑามาศ  สมสอน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นายสมศักดิ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

3.ประชากร 
 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น                          3,335        คน   
แยกเปนชาย                              1,609        คน   
แยกเปนหญิง                           1,726        คน   
(ขอมูล ณ  3  ตุลาคม  59) 
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3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 

  ประชากรเยาวชนอายุต่ํากวา  18 ป หญิง  345  คน    ชาย  362  คน 
  ประชากรอายุ 18-60 ป   หญิง  989  คน           ชาย  973  คน 
  ประชากรผูสูงอายุ อายุมากกวา  60ป หญิง  392  คน  ชาย  274  คน 
4.สภาพสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  -  โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  1            แหง  

     1  โรงเรียนวัดวันอุทิศ  (สิรกิมลฉ่ําราษฎรบํารงุ)   
 ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ นางสําเรงิ  ยอดมิ่ง      

เบอรโทรศัพท  035-864303  
  -  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  8            แหง 
 4.2  สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไผดําพัฒนา      1            แหง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ชื่อ นางศภุราภรณ  ผองพันธุงาม 
เบอรโทรศัพท   035-864264 

 4.3  อาชญากรรม 
 -  ปอมยามตํารวจ     1            แหง 

 4.4  ยาเสพติด 
  -  ไมมี 
 4.5  การสังคมสงเคราะห 

 -  องคกรสาธารณะประโยชน     1            แหง 
    1.  ชมรมผูสูงอายุและกองทุนชวยเหลือสวัสดิการสังคมตําบลไผดาํพัฒนา 
  ประธานชมรมผูสูงอายุฯ  ชื่อ  นายไสว  เรยีนลึก 
  เบอรโทรศัพท  081-921-1947 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง 
  ในปจจุบันมี  1 ทาง  คือ   ทางบก 

-  โดยรถยนตโดยสารประจาํทาง 2 เสนทาง คือ 
  1.สายไผดาํฯ – จังหวัดอางทอง 
  2.สายไผดาํฯ – อําเภอวิเศษชัยชาญ 

-  โดยรถยนตสวนตัว/รถยนตบรรทุก 
สามารถติดตอกับพื้นท่ีใกลเคียงไดสะดวกมีถนนตัดผานทุกที่  สามารถเดินทางไปกลับไดภายใน 
วันเดยีว 
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 5.2  การไฟฟา 

-  จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช  945 ครัวเรือน ทุกหมูบานมีไฟฟาใชทุกครัวเรือนและมีไฟฟา
สาธารณะท่ีเปนจุดชุมชน  จํานวน  8  หมูบาน 

 5.3 การประปา 
  - ใชน้ําประปาบาดาลขนาดใหญ  จํานวน   7  แหง 
  - ใชน้ําประปาบาดาลถังลกูบอล   จํานวน  4  แหง  
 5.4 โทรศัพท  
  - ทุกครัวเรือนมีโทรศัพทใช สวนใหญใชโทรศพัทเคลื่อนที่ 
 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  - ไปรษณยีเอกชนในเขตตําบล  จํานวน  1  แหง 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  - มีอาชีพทํานาเปนสวนมาก และทําสวน ปลูกพืชผักสวนครัว พืชลมลุก 
 6.2  การประมง 
  -  ไมมี 
 6.3  การปศุสัตว 
  - มีฟารมเลี้ยงสัตว 3  แหง 
  1. บริษัท ไผสิงหทอง  จํากัด  มี 2 แหง 
  2.  บริษัท เอกราชหมูทอง จํากัด 
 6.4  การบริการ 
  -  รานคาขายเครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ             32       ราน 
  -  รานคาอาหารและเครื่องดื่ม   7        ราน 

-  รานขายปลีกน้ํามัน             13       แหง 
-  รานซอมมอเตอรไซด    2        แหง 
-  รานตัดผม     4        แหง 
-  คลินิก                2        แหง 

 6.5  การทองเที่ยว 
                 - เปนหมูบานการทองเท่ียวเชิงเกษตรและอนุรักษบานทรงไทยที่มากที่สุดในประเทศ จํานวน 398 หลัง 
 6.6  อุตสาหกรรม 

 - โรงงานอุตสาหกรรม 3        แหง  (ธุรกิจบอทราย/โรงงานพลาสติก) 
 1.บอทรายทรัพยแปดแกว 
 2.หจก.ทิพยทวีพงศ    
 3.หจก.ไผดําพลาสติก 
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 - กลุมอาชีพทําขนมไทยตามเทศกาล  จํานวน  4  กลุม 
6.8  แรงงาน 
 - มีการจางงานทั้งคนไทยและคนงานตางดาว 

7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
 -  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 4 
 ประธานศูนย  ชื่อ  นางสาวเบญจมาศ  ทองพูล 
 เบอรโทรศัพท   081-304-5152 
7.2  ขอมูลดานการเกษตร 
 -  เกษตรแบบไรนาสวนผสม ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.3  ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
 -  คลองนํ้าของชลประทานและคลองน้ําธรรมชาติ 
7.4  ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 -  ใชระบบประปาของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1  การนับถือศาสนา 

-  นับถือศาสนาพุทธ 
8.2  ประเพณีและงานประจําป 
 -  ไมมี 
8.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 -  ภาษาไทยภาคกลาง 
8.4  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 - ขนมไทย เชน ขนมกระยาสารท ขนมกาละแม ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน ขนมฝอยทองเปนตน 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  นํ้า 
 -เปนแหลงนํ้าธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผาน 
9.2   ปาไม 
 -ไมม ี
9.3  ภูเขา 
 -ไมม ี
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 -เปนพื้นที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรม ปศุสัตว และเปนแหลงธุรกิจบอทราย 

 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
สรุปผลการพฒันาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2559) 

 
1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 1.1  สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจาย 
 
   
 
 
 
 

 
1.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

1.2.1 การดําเนนิงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.  ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วโดยใช เสนทางถนนลูกรัง  ถนนคสล.  

ถนนลาดยางในทุกหมูบาน  ในเขตเทศบาลตําบลท่ีไดมาตรฐาน 
   2.  ประชาชนที่เดินทางในเวลากลางคืนไดรับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 
  1.2.2  การดําเนินงานดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
   1.  มีการสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดวันอุทิศ มอบใหแกเด็กยากจนที่เรียนดี  ขาด
แคลนทุนทรัพย  เพื่อเปนขวัญ  และกําลังใจ    

2.  ฟนฟูประเพณี  และวัฒนธรรม  ภายในตําบลไผดําพัฒนา  เพื่อใหมีการสืบทอด
ประเพณี  และวัฒนธรรม  ตอไป 

3.  มีการดําเนินการในการสงเสริมกิจกรรมในวันเด็ก  เ พ่ือให เด็ก  และเยาวชน   
กลาแสดงออก 

4.  มีการดาํเนินการในงานรฐัพิธี ในวันสําคัญตางๆ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในงานตาง ๆ 
1.2.3  การดําเนินงานดานการพัฒนาคนและสังคม 

   1. มีการดําเนินการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยรวมกับศูนยปฏิบัติการตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติด  อําเภอวิเศษชัยชาญ  ในการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 
   2.  มีการดําเนินการในการสนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดรวมกับหนวยงาน
ราชการในตําบลไผดําพัฒนา   
   3.  มีการดําเนินการในการสนับสนุนสงเคราะหผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการ  เพื่อให
บุคคลเหลานี้   มีรายไดเลี้ยงชีพ  ไมเปนภาระตอครอบครวั 
   4.  มีการดําเนินการในการประชาคมหมูบาน  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นในการแกไขปญหาของหมูบาน 
   5.  มีการดําเนินการจัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ไดรับรางวัลศูนยดีเดน
ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

ปงบประมาณ ประมาณการรายจาย รายจายจริง 
2557 15,000,000 14,879,779.62 
2558 21,300,000 17,274,018.87 
2559 19,239,000 17,316,951.02 
2560 26,058,600 - 
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1.2.4  การดําเนินงานดานการสาธารณสุขและอนามัย   

1.  มีการดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออก โดยการรณรงคฉีดพนหมอกควันตามครัวเรือน
ท้ังตําบลไผดําพัฒนา 

2.  มีการดําเนินการปองกันโรคพิษสุนัขบา  โดยการรณรงคฉีดยาสุนัข  และแมวตาม
ครัวเรือนทั้งตําบลไผดําพัฒนา 

1.2.5  การดําเนินงานดานระบบเศรษฐกิจ 
   1.  มีการดําเนินการในการสนับสนุนกลุมอาชีพ  ทําใหประชาชนในตําบลไผดําพัฒนา   
มีงานทําและมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ 

1.2.6  การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.  ประชาชนมีสวนรวมรักษาความสะอาดเนื่องในวันสําคัญ ท้ัง  8  หมูบานทั้งนี้ประชาชน

สามารถตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานของเทศบาลสวนตําบลไผดําพัฒนา  ไดที่สวนการคลังเทศบาล  ตําบลไผดํา
พัฒนา  ไดในวันและเวลาราชการ 

1.2.7  การดําเนินงานดานพฒันาการเมือง  และการบริหารจัดการ 
   1.  อบรมใหความรูแกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงาน  เทศบาลตําบลอยาง
ตอเนื่องเก่ียวกับงานในหนาที่ 

2.  จัดซื้อเครื่องใชในสํานักงาน  
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2.ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
  2.1  ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคญั 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 
1.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

1.ครัวเรือนที่มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค มีรอยละ 
80 ของครัวเรือนท้ังหมด 
2.ครัวเรือนมีไฟฟาใชรอยละ 96 ของครัวเรือนทั้งหมด 
3.ประชาชนมีโทรศัพทสาธารณะใชรอยละ  5 ของ
ครัวเรือน 

2.ประชาชนมีเสนทางในการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก
สามารถติดตอไดทุกเสนทาง 

1.ครัวเรือนที่มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและสามารถ
ติดตอคมนาคมขนสงไดทุกฤดูกาล มีรอยละ 80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

3.เกษตรกรมีน้ําเพื่อใชในการเกษตรอยางเพียงพอทั่วถึง 1.พื้นท่ีทางการเกษตรที่มีน้ําเพียงพอตอการเกษตรและ
ทั่วถึงรอยละ 80 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

4.ประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหนา 1.จํานวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีจํานวนรอยละ 
96 ของครัวเรือนท้ังหมด 

5.ประชาชนมีการศกึษาและการเรียนรูอยางกวางขวาง 1.นักเรียนที่เรียนตอระดับอุดมศึกษามีรอยละ 40 ของ
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.ประชาชนที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่ทันสมันมี
รอยละ 80 ของประชาชนทั้งหมด 

6.ทรัพยากรธรรมชาติคงอยูและสามารถเปนการ
ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

1.จํานวนพื้นท่ีของสถานที่เพื่อการพักผอนและออกกําลัง
กาย 

7.เทศบาลตําบลไผดํา พัฒนาสามารถเปนที่พึ่ งของ
ประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด 

1.เทศบาลไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ
รอยละ 85 

8.เพิ่มพูนการเรียนรูของชุมชน ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น 

1.ประชาชนที่มารวมงานประเพณีและรัฐพิธีที่จัดขึ้นรอย
ละ 80 ของประชาชนทั้งหมด 

9.เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งยั่งยืนประชาชนพึ่งพาตนเองได
และปญหาความยากจนลดลง 

1.ประชาชนรวมกันจัดตั้งกลุมอาชีพเพื่อมีรายไดเสริม 
รอยละ 70 

10.ประชาชนเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองและมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่น 

1.รอยละครัวเรือนท่ีสนใจการที่เขารวมการจัดประชุม
ประชาคมหมูบานรอยละ 60 

 

  2.2  ผลกระทบ 

-ไมม ี
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3.สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

3.2  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพฒันา 
 3.2.1  การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ชื่อปญหา สภาพปญหา พื้นที่
เปาหมาย 

แนวทางการแกไข 

1.  ปญหาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

1.  ถนนเพื่อการลําเลียงผล
การผลิต ทางการเกษตรไม
เพียงพอทําใหการลําเลียง
ผลผลิตไมสะดวกลาชา 

ทุกหมูบาน 
 
 

-การเกษตรยังเปนพื้นฐานหลักทาง เศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งหากระบบเศรษฐกิจระดับราก
หญามีความแข็งแกรงจะสงผลใหเศรษฐกิจ
ของประเทศแข็งแกรง 
-การพัฒนาระบบขนสงการลําเลียงผลผลิตจะ
ชวยให ผลผลิตออกสูตลาดไดอยางสะดวก 
รวดเรว็ และทันตอความตองการของผูบริโภค 

2. เสนทางการคมนาคม
ร ะ ห ว า ง ห มู บ า น ห รื อ
ระหวางสถานที่ราชการที่
สํ า คัญไม สะดวกในการ
ติดตอเพื่อรับบริการจาก
หนวยงานน้ันๆ 

ทุกหมูบาน 
 
 
 

-การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทําใหทองถิ่นเปนหนวยราชการท่ีอยู
ใกลชิดกับประชาชนมากย่ิงข้ึน  ประชาชนจะ
มารับบริการมากขึ้น จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
พัฒนาเสนทางการคมนาคมใหมีความสะดวก 

3. ขาดแหลงน้ํ า เพื่อการ
อุปโภค บริโภคที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะใน ฤดูแลงจะ
รุนแรงมาก 

หมูบานท่ียัง
ไมมีระบบ
ประปา
ภูมิภาค 

-น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค เปนปจจัยที่
สําคัญในการดํารงชีวิต ทองถิ่นตองดูแลจัดหา
ใหเพียงพอ 

4. ระบบไฟฟายังไมทั่วถึง
โดย  เฉพาะครั ว เ รื อนที่
ต้ังอยูหางจากหมูบาน และ
ไฟฟาเขาไมถึง 

ทุกหมูบาน 
 

-ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาทสําคัญใน
อนาคต โดยเฉพาะไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
จะสามารถแกปญหาสําหรับพื้นที่หางไกลคู
สายไฟฟา 

5. ไฟฟาสาธารณะยังไม
เพี ยงพอ สํ าหรั บจุดที่ มี
จําเปนตองติดตั้ง 

ทุกหมูบาน 
 

-ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
นับวันย่ิงรุนแรงขึ้น  การติดตั้งไฟฟาสาธารณ
จะสามารถลดปญหาไดระดับหนึ่ง 

6.  ขาดระบบบริหารการ
จัดการนํ้าเพื่อการเกษตรที่
ดี  เนื่องจากในฤดูน้ําหลาก
จะเกิดปญหาน้ําทวมเสมอ 
และในฤดูแลงจะประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ํา
อยางรุนแรง 

ทุกหมูบาน 
 

-การสรางระบบบริหารจัดการน้ํา ถือวาเปน
การเตรียมรับมือกับปญหาน้ําทวมหรือขาด
แคลนน้ําไดดีที่สุด ไมวาจะเปนการสรางที่กัก
เก็บน้ํา  การสรางระบบชลประทาน การสราง
ระบบระบายน้ํา 
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ชื่อปญหา สภาพปญหา พื้นที่

เปาหมาย 
แนวทางการแกไข 

 7.  การใชประโยชนจาก
แหลงน้ํ าที่มี อยู ไม คุ มค า  
แหลงน้ํานับวามีประโยชน
ม า ก ไ ม เ พี ย ง แ ต เ พื่ อ
การเกษตร การอุป โภค 
บริโภค  เพียงอยางเดียว 
หากแตยั งสามารถสรา ง
อาชีพ สรางรายได  และ
ประ โยชน ใ นด านต า งๆ
นานับประการ 

ทุกหมูบาน 
 
 
 

-การพัฒนาและใชประโยชนจากแหลงนํ้า จะ
ชวยใหชุมชนรูจักวิธีการหารายได พึ่งตนเอง 
พึ่งทรัพยากรท่ีมีอยู ซึ่งเปนไปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเปนทางออกที่สําคัญ
ของโลกในอนาคต 

2.  ปญหาดาน
เศรษฐกิจและความ
ยากจน 

1.ประชาชนมีความยากจน
มีภาระหนี้สินจํานวนมาก  
เนื่องจากยังขาดการวาง
แผนการประกอบอาชีพที่ดี 

ทุกหมูบาน -ความเจริญของโลกทําใหชีวิต  ประ จําวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะทําอยู
รอดในสังคม 

 2.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดู
กา รทํ าการ เกษตร ไมมี
อาชีพที่แนนอน ทําใหขาด
โอกาสท่ีจะพัฒนาและสราง
รายไดใหกับครัวเรือน หรือ
ชุมชน 

ทุกหมูบาน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป  
การพ่ึงพาการเกษตรตามฤดูกาลอยางเดียว 
ไมเพียงพอที่จะสรางชมุชนเขมแข็ง 

 3.การขาดการรวมกลุมเพ่ือ
ประกอบอาชีพ ซึ่ งกลุ ม
นับวา เปนพลังสําคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกหมูบาน -ระบบการผลิตแบบกลุมจะชวยให สามารถ
แขง ขันกับคูแขงไดดีกวา  ทั้ งดานตนทุน 
แรงงาน และผลผลิต 

 4.การขาดเงินทุนประกอบ
อาชีพ ประชาชนสวนใหญ
ยังอยูในฐานะที่ยากจน การ
ลงทุนประกอบอาชีพยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย 

ทุกหมูบาน -การสง เสริมใหระบบเศรษฐกิจฐานราก
เขมแข็งจะทํา ให เศรษฐกิจของประเทศ
เขมแข็ง และยั่งยืน 
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ชื่อปญหา สภาพปญหา พื้นที่

เปาหมาย 
แนวทางการแกไข 

 5.การขาดความสนใจ จริ งใจ 
จริงจัง ของประชาชนในพื้นที่เอง 
ในการเอาใจใสหรือสนใจกับ
โครงการชวยเหลือของภาครัฐทํา
ให  โค รงการที่ รั ฐ ส ง เ สริ ม ไม
ประสบความสําเรจ็ 

ทุกหมูบาน -โครงการสงเสริมตางๆที่รัฐจัด
ใ ห กั บ ชุ ม ช น  จ ะ ป ร ะ ส บ
ความสํ า เ ร็ จ  มากหรือน อย 
ขึ้นอยูกับความรวมมือ รวมใจ 
ทัศนคติของแตละชุมชน 

3.  ปญหาดานสังคมและ
สาธารณสุข 

1. ประชาชนยังขาดความรูและ
ความเขาใจในการปองกันโรค
ระบาดตางๆ ทําใหยากแกการ
ปองกัน 

ทุกหมูบาน -ความเจริญของโลกทําใหชีวิต  
ประ จําวันเปลี่ยนแปลง การ
วางแผนชีวิตที่ดีจะทําอยูรอดใน
สังคม 

2. ประชาชนชนยังขาดความ
สนใจใน การรักษาสุขภาพ และ
ปญหาดานสุขอนามัย 

ทุกหมูบาน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป  การพึ่ งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอยาง
เดียว ไม เ พียงพอที่จะสรา ง
ชุมชนเขมแข็ง 

3. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส        
ถูกทอดทิ้ง ไมไดรับการดูแล ทํา
ใหตองดํารงชี วิตอยูด วยความ
ยากลําบาก 

ทุกหมูบาน -ระบบครอบครัวมีแนวโนมเปน
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  สภาวะ
ทางเศรษฐกิจแตละคนมุงเอาตัว
รอด และเห็นแกตัว 

4. การแพรระบาดของยาเสพติด 
ยังคงมีอยูในสังคม เนื่องจากขาด
ความตอเนื่องในการปราบปราม
และปองกันปญหา 

ทุกหมูบาน -มีการพัฒนาวิธีการขนสงยา
เสพติดรูปแบบใหม ทําใหยาก
แกการปองกันและสกัดก้ัน วิธีที่
จะบรรเทาปญหาไดก็คือการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคม โดย
เนนที่สถาบันครอบครวั 

5. การทะเลาะวิวาทยของวัยรุน มี
ความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน  เนื่องจาก
คานิยม การเลียนแบบ ที่ผิดๆ การ
สงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความ
เขมแข็งจะบรรเทาปญหานี้ได 

ทุกหมูบาน -โครงการสงเสรมิตางๆที่รัฐจัดใหกับ
ชุมชน จะประสบความสําเร็จ มาก
หรือนอย ขึ้นอยูกับความรวมมือ 
รวมใจ ทัศนคติของแตละชุมชน 
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ชื่อปญหา สภาพปญหา พื้นที่

เปาหมาย 
แนวทางการแกไข 

 6. การศึกษาในระดับกอนวัย
เรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณการ
เรียนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับ
การพัฒนาการในวัยนี้ 

ทุกหมูบาน 

 

 

-สื่อและอุปกรณการเรียนรูเปน
สิ่ ง ที่ จํ า เ ป น แ ล ะ สํ า คั ญ ต อ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก วาจะ
มีความรูกาวไกล เทาทันตอโลก
เพียงใด 

 7. วัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงาม        
ภูมิปญญาชาวบาน  เริ่มสูญหาย 
เนื่องจากไมไดรับความสนใจ จาก
เยาวชนรุนหลัง 

ทุกหมูบาน 

 

 

-วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแตโบราณ
จนเปนเอกลักษณของแตละ
ทองถ่ินจะสูญหายไปหากไมมี
การดํารงครักษาไว 

 8 .ประชาชนในพื้นที่ขาดการ
ตื่นตัว ในการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ทุกหมูบาน -การกีฬานอกจากจะทํ า ให
สุขภาพท่ีดีใหเกิดขึ้น ดังนั้นจึง
สมควร ที่จะมีการสนับสนุนการ
เลนกีฬาในทุกรูปแบบ 

4. ปญหาดานการบริหาร
จัดการ 

1. ประชาชนยังขาดกระบวนการ
เรียนรูดานการเมืองการปกครอง 
ทํา ใหกระบวนการตรวจสอบ
ทางการเมืองยังออนแอ 

ทุกหมูบาน 

 

 

-ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย เปนการปกครอง
โดยประชาชน เพ่ือ ประชาชน 
ดังนั้นการพัฒนาองคความรู
ดานการเมืองการปกครองจะทํา
ใหสังคมเกิดความสมดุล 

 2. ประชาชนยังขาดความสนใจ 
ใน ด า นก า รมี ส ว น ร วม  ด า น
การเมืองการ ปกครอง และการ
บริหารหรือพัฒนาทองถิ่นทําให
การดําเนินการเปนเพียงการแกไข
ปญหาของบุคคลบางกลุม 

ทุกหมูบาน 

 

 

 

-การพัฒนาและการแกปญหา
หรือ การวางแผนกําหนดทิศ
ท า ง ก า รพั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น ใ น
อนาคต จําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
อาศัยความรวมมือ จากทุกฝาย 

 3. ประชาชนไม เ ข า ใจระบบ
บริหาร งาน ของเทศบาลทําให
เกิดความเขาใจผิดในการติดตอ 
ประสานงาน อยูบอยครั้ง 

ทุกหมูบาน 

 

-ทต .เปนหน วยงานที่ ใ กลชิด กับ 
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นการสรางความเขากับ
ประชาชนจึงเปนสิ่งสําคัญ 

 
 
 
 
 
 



13 
ชื่อปญหา สภาพปญหา พื้นที่

เปาหมาย 
แนวทางการแกไข 

 4. ขาราชการหรือพนักงาน ตอง
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ให
สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดดีท่ีสุด มากกวา
ที่เปนอยู 

พนักงานสวน
ตําบลหรือ

พนักงานจาง 

-การบริการที่ดีขององคกรเปน
สิ่งท่ีพึงปารถนาของผูรับบริการ 
ดั ง นั้ น  ก า ร ข า ร า ช ก า ร
ผูปฏิบัติงานตองมีจิตสํานึกใน
การใหบริการท่ีดี 

5. ระ บบบริ หา ร จัด กา ร ขอ ง
ภาครัฐยังมีกฎระเบียบท่ีมาก ทํา
ใหการใหบริการประชาชนยังขาด
ความคลองตัว และมีข้ันตอนมาก 

พนักงานสวน
ตําบลหรือ

พนักงานจาง 

-ก า ร อ ธิ บ า ย แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ การทําความ
เขาใจใหกับประชาชน ในพื้นที่
ไดทราบถึงบทบาทและวิธี การ
บริหารงาน วิธีการทํางาน ของ 

5. ปญหาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม 

1. สภาวะโลกรอน อันเนื่องมาก
จากขยะและสิ่งปฏิกูล ถือวาเปน
สิ่งท่ีกําลังจะสรางปญหาใหกับ
สังคมชนบท หากไมมีการ
วางแผนที่ดีจะกลายเปนปญหาที่
ยากจะแกไข 

ทุกหมูบาน -ควรจะมีการสรางระบบบริหาร
จัดการการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 
โดยไมกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม  เนื่องจากนับวัน
ปริมาณขยะที่กําจัดยาก ขยะมี
มลพิษจะยิ่งมากขึ้น 

2. วัชพชืในคลองมีมากทําใหการ
ระบายน้าํใชในการเกษตรไม
สะดวก 

ทุกหมูบาน -ประชาชนไดมนี้ําใชในเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 3 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

  กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
   ยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่  1  ดานความมั่นคง 
ยุทธศาสตรที่  2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 

   ยุทธศาสตรที่  4  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตรที่  5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6  ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564)  

ยุทธศาสตรที่  1  การเสริมสราง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรที่  2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรที่  3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

  ยุทธศาสตรที่  4  ดานการเติบโต ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่  5  ดานความมั่นคง 
ยุทธศาสตรที่  6  ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่  7  ดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรที่  8  ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่  9  การพัฒนาภาคเมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  10  ดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง 
  (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนใหมีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  เชน สงเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  พัฒนาการ
เกษตร  ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส 
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  (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพื่อพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน เชน สงเสริมการเรียนการสอน
นอกระบบ  การอาชีวศึกษา  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงเสริมบทบาท
ของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  (3) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล  ปองกันปญหา
สิ่งแวดลอม  ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (4) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานทั้ง
แนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเปนประตูการคาเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ 
  (5) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกัน เพื่อใหมีการจัดระเบียบ
รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความตองการของชุมชน 
  แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน  2   (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 
วิสัยทัศน   "ฐานการผลิตอาหารปลอดภัยทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ทรัพยากรน้ําสมดุล 

และยั่งยืน" 
ประเด็นยุทธศาสตร 

   1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
2. สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเท่ียวจากฐานความรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 
3. บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

  แผนพัฒนาจังหวัดอางทอง 
วิสัยทัศน  “อางทองเมอืงนาอยู แหลงผลิตอาหารปลอดภัย” 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาเมอืงนาอยู สูสังคมเปนสุข 
2. พัฒนาศักยภาพ การผลิต บรโิภค และจําหนายอาหารปลอดภัย 
3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑสูตลาดโลก 
4. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชนและเกษตร 

  1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานศลิปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6  การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
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2.ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  2.1  วิสัยทัศน 

  “นํ้าไหล    ไฟสวาง    ทางดี     มีงานทํา” 
  2.2  ยุทธศาสตร 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวขางตน  เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปน  7  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคม 

   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการสาธารณสุขและอนามัย 
ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการ 

  2.3  เปาประสงค 
1.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน 
2.  จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเพียงพอตองการและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

   3.  เพื่อสงเสรมิและสรางจิตสํานึกในการบํารงุรกัษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   4.  เพื่อสงเสรมิใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรยี 
   5.  เพื่อดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
   6.  เพื่อใหเกิดการบริหารการจัดการตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพและเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
   7.  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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2.4  ตัวช้ีวัด 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด  (KPIS) 
1.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

1.รอยละของครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
2.รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 
3.รอยละของประชาชนท่ีมีโทรศัพทสาธารณะใชใน
หมูบาน 

2.ประชาชนมีเสนทางในการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก
สามารถติดตอไดทุกเสนทาง 

1.รอยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมขนสงสามารถ
ติดตอไดทุกเสนทาง 

3.เกษตรกรมีน้ําเพื่อใชในการเกษตรอยางเพียงพอทั่วถึง 1.รอยละของพื้นที่ทางการเกษตรที่มีน้ําเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอและทั่วถึง 

4.ประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหนา 1.รอยละของจํานวนครัวเรือนที่ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

5.ประชาชนมีการศกึษาและการเรียนรูอยางกวางขวาง 1.รอยละของนักเรียนที่เรียนตอระดับอุดมศึกษา 
2.รอยละของประชาชนที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่
ทันสมัย 

6.ทรัพยากรธรรมชาติคงอยูและสามารถเปนการ
ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

1.รอยละของจํานวนพื้นที่ของสถานท่ีเพื่อการพักผอน
และออกกําลังกาย 

7.เทศบาลตําบลไผดํา พัฒนาสามารถเปนที่พึ่งของ
ประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด 

1.เทศบาลไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ 

8.เพิ่มพูนการเรียนรูของชุมชน ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น 

1.รอยละครวัเรือนท่ีสนใจการจัดงานประเพณีและรัฐพิธีที่
สําคัญ 

9.เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งยั่งยืนประชาชนพึ่งพาตนเองได
และปญหาความยากจนลดลง 

1.รอยละของจํานวนประชากรที่เขารวมกลุมอาชีพ 

10.ประชาชนเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองและมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่น 

1.รอยละครัวเรือนท่ีสนใจการที่เขารวมการจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน 

 
  2.5  คาเปาหมาย 

  เปนการกําหนดปรมิาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายใน
เวลาที่กําหนด จึงเปนความเฉพาะเจาะจงในผลท่ีคาดวาจะไดรับเชิงปริมาณตามชวงเวลาตาง ๆ ของกระบวนการ
ดําเนินงาน 
  กําหนดพนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  1.นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
  -จัดหานํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคใหเพียงพอ 
  -บํารุงดูแลรักษาไฟฟาสาธารณะ 
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2.นโยบายดานคุณภาพชีวิตการกินดีอยูดี 
  -การดูแลผูสูงอายุที่เขาหลักเกณฑตามกฎหมายใหไดรับเบี้ยยังชีพ 
  -การดูแลผูดอยโอกาส 
  -การดูแลผูพิการที่เขาหลักเกณฑตามกฎหมายใหไดรับเบี้ยยังชีพ 
  -การจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของผูปกครอง 
  3.นโยบายดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
  -จัดต้ังศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเพื่อลดปญหาอาชญากรรม  สิ่งเสพติดและบรรเทา 
สาธารณภัย 
  4.นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
  -การแกไขปญหาขยะมูลฝอย 
  -การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 
  5.นโยบายดานการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  -สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
  -สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 
  6.นโยบายดานการลงทนุคาขาย เศรษฐกิจ 
  -สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพทุกประเภท 
  7.นโยบายดานการทองเที่ยว 
  -ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ี ศาสนสถานตาง ๆ ท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
  -สงเสริมและอนุรักษบานเรือนไทยใหเปนหมูบานโฮมสเตยนาอยู 
  8.นโยบายดานการเมืองการปกครอง การบริหาร 
  -สนับสนุนนโยบายของรัฐในการดําเนินงานที่เกิดประโยชนตอประชาชน 
  -ดําเนินการประสานงานใหความรวมมือ รวมพัฒนา รวมวางแผนกับหนวยงานราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง 
  -เสริมสรางความรู และศักยภาพ บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจาง กํานัน ผูใหญบานและผูนําชุมชนใหมีความรูเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น 
  -สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาตาง ๆ การจัดเวทีประชาคม หมูบาน และ
ตําบล 
  -สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยแลแปลกใหมมาใชในการบริหารจัดการใหกับภาค
ประชาชน 
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2.6  กลยุทธ 

1.  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการและโครงสรางพ้ืนฐาน 
   2.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.  สรางจิตสํานึกในการบํารุงรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   4.  สงเสริมการเกษตรอินทรียและชีวภาพ 
   5.  สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน 
   6.  เสริมสรางการบริหารการจัดการที่ดีโดยใหประชาชนมีสวนรวม และสนับสนุนการศกึษา 
   7.  สงเสริมกิจกรรมรกัษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเปน 18 แนวทาง โดยแยกเปนแนวทาง
ตามยุทธศาสตร  ท้ัง  7  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางที่ 1 กอสรางปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้าํและขยายเขตไฟฟา                    
ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการศกึษา          

                           ตามอัธยาศัย 
แนวทางที่  2 สนับสนุนและสงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญา 
                 ทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคม 
แนวทางที่  1 สงเสริมดานการกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเดก็  และเยาวชน   
แนวทางที่  2 การฝกอบรมและการเพิ่มชองทางการรับขอมูลขาวสารแกประชาชนรวมถงึการ   

                            สงเสรมิ  สรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางที่  3 การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห 
แนวทางที่  4 การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานการสาธารณสุขและอนามัย 
แนวทางที่  1 สงเสริมดานสุขภาพอนามัย  การปองกันและการควบคุมโรคติดตอตลอดจน 
                 แกไขปญหายาเสพติดใหโทษ 
ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการเศรษฐกิจ 
แนวทางที่  1   สงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดแกประชาชน 
แนวทางที่  2   สงเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและปศุสัตว 
ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่  1   พัฒนาแหลงน้ํากินน้ําใช 
แนวทางที่  2   การสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่  3   การดแูลและการปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการ 
แนวทางที่  1   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
แนวทางที่  2   การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
แนวทางที่  3   การปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล 
แนวทางที่  4   การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
แนวทางที่  5   การปรับปรุงดานอาคารสถานที่ 

  2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน กลยุทธ จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 

      การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางย่ิง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการ
จะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 

      การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้เพื่อใหไดแผนการพัฒนาท่ีสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 
 3.การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถิ่น 
  3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จากการประมวลปจจัยภายในที่ไดจากการระดมความคิดเห็นและขอมูลพื้นฐานรวมทั้งปจจัย
ภายนอกที่พิจารณาจากแนวทางที่ กําหนดไวในแผนและยุทธศาสตรที่เ ก่ียวของ  ไดแก  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาตําบล  และยุทธศาสตรการกระจายอํานาจไดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ท่ีกําหนดบทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดขอสรุปประเด็นที่เปนจุดแข็ง  (Strength)  จุดออน  (Weakness)  
โอกาส  (Opportunity)  และขอจํากัด  (Threat)  เพื่อนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาตําบลไผดําพัฒนาดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength) จุดออน (Weakness) 
1.   ผูบรหิารใหการสนับสนุนงบประมาณเปนอยางดี 
2.   ผูบริหารใหการสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจแก

เจาหนาที่ 
3.   ผูบรหิารเห็นความสําคัญ อนุมัติใหทําโครงการตาง 

ๆไดดีมีงบประมาณเพียงพอในการจัดทําโครงการ   
4.   ผูบริหารเห็นความสําคัญของประชาชนในดาน 
การบริการเปนอยางดี 

1.การมีสวนรวมของประชาชนไมคอยมีสวนรวมเทาที่ควร 
2.ประชาชนขาดความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  ในการ 
ประกอบอาชีพ 
3.นํ้าทวมพื้นท่ีการเกษตรเปนประจําทุกป 
4.สาธารณูปการไมครอบคลุม ไมเพียงพอกับความ

ตองการ 
5.ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารบานเมืองนอย 
6.งบประมาณของเทศบาลมีนอย ไมเพียงพอในการพัฒนา 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 
1. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนการ

แกไขปญหาและพัฒนาในดานตาง ๆ  
2.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดมีความชัดเจน  
3.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
4.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปด

1.  งบประมาณมีไมเพียงพอตอการใชจายในการพัฒนา 
2.  ขาดความตอเนื่องในการดําเนนิการตามแผน 
3.  ขาดความรวมมือจากประชาชน 
4.  การจัดสรรงบประมาณของสวนกลางไมตรงกับความ

ตองการในการแกไขปญหา หรือการพัฒนาของทองถิ่น 



โอกาสใหประชาชนรบัรูขอมูลขาวสาร  
5.  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 ทําใหทองถ่ินไดรับการกระจาย
อํานาจมากขึ้น  

6.  นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ทําให
การมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐไดรับ
การยอมรับมากขึ้น ทําใหเกิดกระบวนการบริหาร
จัดการบานเมอืงท่ีดี  

7. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ทําใหมีการ
กระจายความเจริญมาสูทองถ่ินมากขึ้น 

5.  ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมา
เยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม  

6.  การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกท่ีไมเหมาะสมของ
เยาวชน 

 
  3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
                      ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ทองถิ่น 

1.ปญหาโครงสรางพื้นฐาน ( ปญหาดานคมนาคม , นํ้า , ไฟฟา ฯลฯ) 
1.การคมนาคมระหวางหมูบานบางเสนบางชวงและภายในชุมชนยังไมสะดวก 
2.แหลงนํ้าสะอาดสําหรับอุปโภค -บริโภค ประปามีไมเพียงพอ 
3.การสื่อสารดานโทรศัพทสาธารณะในหมูบาน ไมเพียงพอ  
4.ไฟฟาสาธารณะในหมูบานตามตรอก ซอย ยังไมทั่วถึง 

  2.ปญหาความรูเพื่อปรบัปรุงคณุภาพชีวิต/การศึกษา 
   1.ผูปกครองบางครัวเรือนไมมีทุนและไมใหความสําคัญตอการศึกษาของบุตร 
   2.บุคลากรทางการศึกษามีไมเพียงพอ 
   3.การจัดสรรงบประมาณการใหความรูดานคุณภาพชีวิตแกประชาชนมีไมเพียงพอ 
   4.การขาดการสงเสริมรณรงคการอนุรกัษวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีมาแตดั้งเดมิ 
   5.ขาดมาตรการรักษาความสงบภายใน และมาตรการทางการจราจรชุมชนที่ ชัดเจน 
   6.การปองกันบรรเทาสาธารณะภัยตาง ๆ ขาดการใหความสนใจและความรวมมือ 

  3.ปญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
   1.ศูนยสาธารณสุขขาดความเขมแข็งไมมีแหลงเผยแพรความรูแกราษฎรในหมูบาน 
   2.ราษฎรใหความสนใจสุขภาพตนเองนอย ขาดความรูดานสุขอนามัยที่ดี 
   3.การจัดงบประมาณดานสาธารณสุข การอนามยัยังจํากัด 
   4.สถานที่ออกกําลังกายของชุมชน มีจํากัดไมทั่วถึง  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
    4.ปญหาการผลิต  การตลาด  รายได  และการมีงานทํา  
   1.แนวโนมราคาพืชผลตกต่ํา  ตองการการประกันราคา 
   3.การปลูกพืชผลการเกษตร ไมไดผลเพราะขาดแหลงน้ํา ทําใหรายไดไมเพียงพอ 
   6.การจัดการดานการบริหารภายในกลุม และการจัดการตลาดไมทั่วถึงทุกกลุมและไมมีการจัดเก็บ
ขอมลูเพ่ือเปนฐานขอมูลวางแผนการพัฒนา 
     
    5. ปญหาน้ํากินน้ําใชเพื่อการเกษตร 

   1.ขาดแหลงน้ําใหมและการปรับปรงุแหลงกักเก็บน้ําเดิมในพื้นที่ทางการเกษตร 
   2.ขาดแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค และการเกษตร 
     
    6.ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.แหลงนํ้าธรรมชาติตื้นเขิน ขาดการบํารงุรกัษา ทั้งหนวยงานภาครัฐและชุมชน 
2.ปญหาการจัดเก็บขยะและแหลงทิ้งขยะในหมูบาน ไมถูกสุขลักษณะ 
  

     
   

 

 

 

 
 
 


