
   
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  

 (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์   จังหวัดชัยภูมิ 

 



 

 ค าน า 
 

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีความ

จ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น  และเป็นภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/

โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และมีบางตัวอักษรที่พิมพ์ผิดพลาดไป  จึงถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ ด าเนินการตามระเบียบนี ้ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหา/ความต้องการน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และ

การเพิ่มเติม หรอืการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
                 หน้า 

ส่วนที่  ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        

  ๑. ด้านกายภาพ        ๑     

  ๒. ด้านการเมอืง/การปกครอง       ๒ 

              ๓. ประชากร         ๒ 

                   ๔. สภาพทางสังคม        ๓ 

๕. ระบบบริการพืน้ฐาน        ๔ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ        ๔ 

๗. ระบบเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)   ๔ 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๓๕ 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๓๕ 

ส่วนที่  ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)  

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 ในปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)     ๓๖ 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑  ๔๑ 

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผา่นมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑                ๔๓ 

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค                  ๔๔    

  ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    ๔๘ 

           ๓. การวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                     ๕๓ 

ส่วนที่ ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน                                   ๖๖ 

  ๒. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                ๖๙ 

ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล 

   การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     ๑๒๖ 

 



~ ๑ ~ 
 

 
/ ๒. ด้านการเมอืง... 

ส่วนที่  ๑   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้ายกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ห่างจากอ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๔๗๐ ไร่   อาคารที่ท า

การองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนบ้านเป้า – เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยข่า 

ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

 ๑.๒ ภูมิประเทศ    

        ต าบลบ้านเป้า มีภูมิประเทศเป็นพืน้ที่ราบเชงิเขา  มีอาณาเขตติดตอ่กับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนอื ติดตอ่กับต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

  ทิศใต้  ติดตอ่กับต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

  ทิศตะวันออก ติดตอ่กับต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว และต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตร- 

สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

  ทิศตะวันตก ติดตอ่กับต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูม ิ  

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

        พืน้ที่ต าบลบ้านเป้ามีภูมอิากาศรอ้น  ม ี๓ ฤดู   

๑.๔  ลักษณะของดนิ   

          ส่วนใหญ่เป็นดินรว่นซุยอุดมสมบูรณ์   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้้า 

        แหลง่น้ าของต าบลบ้านเป้า  มดีังนี้ 

- หว้ย  จ านวน ๒ แหง่ คือ หว้ยทิก หมู่ที่ ๓, หว้ยเป้า  หมู่ที่  ๕,๑๐,๑๑ 

- ฝาย  จ านวน ๓ แหง่  คือ  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทิก  หมู่ที่ ๓ , ฝายท่าวังหนิ หมูท่ี่ ๑๑,     

   ฝายเจา้ประเทศ หมูท่ี่ ๑๑ 

- อ่างเก็บน้ า จ านวน  ๑ แหง่  คอื  อา่งเก็บน้ าเจ้าประเทศ  หมู่ที่ ๑๑ 

- บ่อบาดาล  จ านวน ๕ แหง่   

- บึงน้ า  จ านวน ๑ แหง่  คอื  บึงแก้ง  หมู่ที่ ๔ 

 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

พื้นที่ต าบลบ้านเป้าประกอบด้วยป่าไม้ และมีเทือกเขาภูนกแซวอยู่ด้านทิศตะวันตกซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

ของพื้นที่ภูเขาทั้งต าบล  

 



~ ๒ ~ 
 

 / ๓.๒  ช่วงอายุ... 

๒. ด้านการเมือง/ การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 

       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมูบ่้าน    

หมูท่ี่ ๑  บ้านเป้า (ในเขต อบต.)   

หมูท่ี่ ๓  บ้านทิก 

หมูท่ี่ ๔  บ้านพรม 

หมูท่ี่ ๕  บ้านโนนสังข์ 

หมูท่ี่ ๖  บ้านรอ่งแสนค า 

หมูท่ี่ ๘  บ้านเป้า (ในเขต อบต.) 

หมูท่ี ่๑๐  บ้านโนนโก (ในเขต อบต.) 

หมูท่ี่ ๑๑  บ้านโนนชาด 

หมูท่ี่ ๑๒  บ้านหว้ยข่า 

หมูท่ี่ ๑๓  บ้านโพธิ์ทอง 

   ๒.๒ การเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของต าบลบ้านเป้า  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เลือกตั้งนายกและ

สมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  แบ่งเป็น  ๑๐ เขต  เลือกตั้ง 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ้านวน

ครัวเรอืน 

จ้านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

บ้านเป้า (ในเขต อบต.)   

บ้านทิก 

บ้านพรม 

บ้านโนนสังข์ 

บ้านรอ่งแสนค า 

บ้านเป้า (ในเขต อบต.) 

บ้านโนนโก (ในเขต อบต.) 

บ้านโนนชาด 

บ้านหว้ยข่า 

บ้านโพธิ์ทอง 

๑ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๘ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๒๐ 

๔๖ 

๒๑๒ 

๑๑๔ 

๑๒๘ 

๗๐ 

๑๑ 

๑๒๗ 

๗๓ 

๗๕ 

๔๐ 

๗๐ 

๔๔๙ 

๒๑๘ 

๒๓๘ 

๖๔ 

๑๘ 

๒๔๔ 

๑๓๕ 

๕๗ 

๓๗ 

๖๙ 

๔๑๖ 

๒๑๔ 

๒๑๐ 

๕๐ 

๑๕ 

๒๓๖ 

๑๓๕ 

๕๐ 

๗๗ 

๑๓๙ 

๘๖๕ 

๔๓๒ 

๔๔๘ 

๑๑๔ 

๓๓ 

๔๘๐ 

๒๗๐ 

๑๐๗ 

รวม ๑๐ ๘๗๖ ๑,๕๓๓ ๑,๔๒๙ ๒,๙๖๕ 



~ ๓ ~ 
 

 / ๕. ระบบบริการ... 

 ๓.๒  ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 

อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ๓๕๘ ๓๐๔ เยาวชน 

อายุ ๑๘-๖๐ ปี ๑,๐๒๖ ๙๐๕  

อายุมากกว่า ๖๐ ปี ๑๗๗ ๑๕๐ ผูสู้งอายุ 

รวม ๑,๕๖๑ ๑,๔๐๔ ๒,๙๖๕ 

 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าไม่มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้นจะให้การอุดหนุน   

สนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ซึ่งมีโรงเรยีนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามี  จ านวน ๒ แหง่ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๑ แห่ง  

รายละเอียด  ดังนี้ 

-  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวทิยา 

-  โรงเรียนบ้านโนนชาด 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. บ้านเป้า 

 ๔.๒  สาธารณสุข 

   การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล จ านวน ๑ แหง่  โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข  เป็นผู้ใหบ้ริการด้านสาธารณสุข 

๔.๓  อาชญากรรม 

    ในเขตพืน้ที่ของต าบลบ้านเป้า  ไม่ค่อยมีคดีอาชญากรรม  อยู่กันอย่างสงบ  เรียบร้อย 

๔.๔  ยาเสพติด 

    ในเขตพืน้ที่ของต าบลบ้านเป้า  มีเรื่องยาเสพติดแต่ไม่มากนัก  ต ารวจสามารถควบคุมและจับกุมได้   

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มกีารสังคมสงเคราะห์ 

                - การสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพให้กับผูสู้งอายุ  จ านวน  ๓๓๖  ราย  เดือนละ – บาท  เป็นเงิน   

                   ๒,๔๑๖,๐๐๐  บาท/ ปี 

      - การสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพให้กับผูพ้ิการ   จ านวน ๙๑  ราย  เดือนละ  ๘๐๐  บาท เป็นเงิน     

         ๘๗๓,๖๐๐  บาท/ปี 

      - การสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพให้กับผูต้ิดเชือ้เอดส์   จ านวน  ๘ ราย  เดือนละ  ๕๐๐  บาท  เป็นเงิน    

         ๔๘,๐๐๐  บาท/ปี 

 



~ ๔ ~ 
 

 
/ ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้าน... 

๕. ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

        การคมนาคมขนส่ง เดินทางและรวดเร็ว มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้านทั้ง ๑๐ หมูบ่้าน 

  ๕.๒  การไฟฟ้า 

มไีฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง   ทั้ง  ๑๐  หมูบ่้าน 

  ๕.๓  การประปา 

            - ประปาหอถังสูง  หมูท่ี่ ๓, ๔, ๕, ๖ ,๑๑, ๑๒ ,๑๓    

  - ประปาส่วนภูมิภาค หมูท่ี่ ๑, ๔, ๑๑ 

  ๕.๔  โทรศัพท ์

 ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาและรวดเร็วขึ้น  ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือ โดยมีเครือข่าย

ให้บริการจ านวน ๓ เครือขา่ย 

  ๕.๕  ไปรษณีย์ 

  ในพืน้ที่มี ๑ แห่ง   

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  การเกษตร 

อาชีพหลักส่วนมากประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณ ๙๐ % ที่ส าคัญได้แก่ การท านา  ท าไร่  

ท าสวน นอกจากนีย้ังมีการประกอบอาชีพนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ประมาณ ๑๐ %  ดังนี้ 

-   ลูกจา้งเอกชน                   ๕     %   -   ประกอบธุรกิจส่วนตัว         ๐.๘  % 

-   ลูกจา้งของรัฐ                   ๑      %  -   ธุรกิจในครัวเรือน               ๒    % 

-   อาชีพทางอุตสาหกรรม      ๐.๒   %   -   รับราชการ                       ๑    % 

 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
 

หมู่ท่ี ๑  บ้านเป้า 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๑    ต าบล   บ้านเป้า      อบต.บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภูมิ                                                   

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๗๐        คน  ชาย         ๓๖             คน  หญิง         ๓๔            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๑๗               ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๒๖๕.๗๕                             ไร่ 

 

 

 

 



~ ๕ ~ 
 

 
/ ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้าน.... 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน ๑๗    ครัวเรือน 

๒๕๒.๗๕    ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย ๒      ครัวเรือน 

๑๓       ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 

           ไร่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

         . 

       ครัวเรือน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๖ ~ 
 

 / ส่วนที่ ๔ :  ข้อมูลด้าน.... 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเก็บน้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                 . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

 

 

 

 



~ ๗ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมูบ้่าน (ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 

       

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)      ๑๐๐ % 

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)                               . 

๔.๖.๒)                               . 

      

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 
 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน

ต้องการได้รับการสนบัสนนุจาก

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ

หน่วยงานตา่งๆ 

- - - 

- - - 

 
         / หมูท่ี่ ๓ บ้านทิก... 



~ ๘ ~ 
 

 
/ ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลดา้น... 

หมู่ท่ี ๓  บ้านทกิ 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๓    ต าบล   บ้านเป้า      อบต. บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภูมิ                                                   

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๑๓๙       คน  ชาย         ๗๔             คน  หญิง         ๖๔            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๔๖               ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๗๕๑.๕๐                     ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน  ๑๑๖  ครัวเรือน 

๖๗๕.๗๕    ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย   ๖   ครัวเรือน 

  ๕๑     ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 

           ไร่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

         . 

       ครัวเรือน 

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

 

 

 
 



~ ๙ ~ 
 

 
/ ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลดา้น... 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเกบ็น้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                 . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

 

 

 

 



~ ๑๐ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมูบ้่าน (ขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 

       

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)       

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)      บ่อบาดาลหมู่บ้าน         . 

๔.๖.๒)                               . 

 

   

 

๑๐๐ % 

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มนี้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่
 

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทัง้นี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ

ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่และหน่วยงานตา่งๆ 

ประตูระบายน้ าหว้ยทิกช ารุด  ไมส่ามารถ

กักเก็บน้ าได ้

ซ่อมแซมประตูระบายน้ าหว้ยทิก โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ าหว้ยทิก 

แหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตรไมเ่พยีงพอ - ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กวัง

กระเฉด 

- โครงการก่อสร้างฝายคอนกรตีเสริม

เหล็กวังกระเฉด 
 

 

 

           / หมูท่ี่ ๔ บ้านพรม... 



~ ๑๑ ~ 
 

 

     หมู่ท่ี ๔  บ้านพรม 
 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๔    ต าบล   บ้านเป้า      อบต. บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภูมิ                                                   

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๘๔๗       คน  ชาย         ๔๓๖             คน  หญิง         ๔๑๑            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๒๐๘               ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๑,๑๕๔                     ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๑๑๖ ครัวเรือน 

๑,๑๐๘    ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน  ยางพารา     .    ๑    ครัวเรือน 

   ๕       ไร่    ๗๐๐    กก./ไร ่  ๙,๐๐๐   บาท/ไร่  ๑๑,๒๐๐  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย   ๖   ครัวเรือน 

  ๔๑     ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

                  / แหล่งน้ าทาง... 



~ ๑๒ ~ 
 

 

/ ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลดา้น... 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเก็บน้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                 . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

 

 

 

 

 

 



~ ๑๓ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมูบ้่าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมูบ้่าน (ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 

 
    ๑๐๐ % 

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)      ๑๐๐ % 

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)                               . 

๔.๖.๒)                               . 

 

   

 

 

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่
 

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนดา้นการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทัง้นี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 

 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน

ต้องการได้รับการสนบัสนนุจาก

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ

หน่วยงานตา่งๆ 

ไมม่ท่ีีกั้นชะลอน้ า เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้ช้  ฝายชะลอน้ า (ฝายแมว้) โครงการฝายชะลอน้ า (ฝายแมว้) 

บึงแกง้ตื้นเขิน  กักเก็บน้ าได้ไม่มาก ขุดลอกบงึแก้ง โครงการขุดลอกบงึแก้ง 

 

                 / หมูท่ี่ ๕ บ้านโนนสังข์... 



~ ๑๔ ~ 
 

 

หมู่ท่ี ๕  บ้านโนนสังข ์

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๕    ต าบล   บ้านเป้า      อบต. บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภูมิ                                                   

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๔๓๖       คน  ชาย         ๒๑๘             คน  หญิง         ๒๑๘            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๑๑๒               ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๗๓๒                     ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๘๙   ครัวเรือน 

  ๕๕๑.๒๕   ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน                .          ครัวเรือน 

            ไร่              กก./ไร ่                 บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย   ๑๗   ครัวเรือน 

  ๑๗๗     ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

   ไร่มันส าปะหลัง    ๑   ครัวเรือน 

  ๑๘.๗๕     ไร่   ๘,๐๐๐   กก./ไร ่    ๖,๐๐๐    บาท/ไร่ 

    ๑๔,๔๐๐   บาท/

ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

         . 

       ครัวเรือน 

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

 

 

                   / สว่นที่ ๓ ข้อมูลด้าน... 



~ ๑๕ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเก็บน้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                 . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

 

 

 

 

                   / สว่นที่ ๔ ข้อมูลด้าน... 

 



~ ๑๖ ~ 
 

 

/ หมูท่ี่ ๖ บ้านร่องแสนค า... 

ส่วนท่ี ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมูบ้่าน (ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 

 
    ๑๐๐ % 

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)       

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)                               . 

 

   

 

 

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่

 

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทัง้นี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/

ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ

ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่และหน่วยงานตา่งๆ 

ล าห้วยบุ่งและวังหนิหูดตื้นเขิน  เก็บกักน้ า

ได้น้อย  

- ขุดลอกล าห้วยบุ่ง 

- วังหนิหูด 

- โครงการขุดลอกล าห้วยบุ่ง  

- โครงการขุดลอกวังหินหูด 

ไมม่ท่ีีกั้นชะลอน้ า เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้ช ้ ฝายชะลอน้ า (ฝายแมว้) โครงการฝายชะลอน้ า (ฝายแมว้) 

แหลง่น้ าเพ่ือท าการเกษตรไมเ่พยีงพอ - เจาะบอ่บาลเพื่อการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้นเครอืผักขะ 

- โครงการเจาะบอ่บาลเพื่อการเกษตร 

- โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นเครอืผักขะ 

 
 

 



~ ๑๗ ~ 
 

 
/ ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลดา้น.... 

หมูท่ี่ ๖  บ้านร่องแสนค้า 
 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๖    ต าบล   บ้านเป้า      อบต. บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภูมิ                                                   

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๔๕๒       คน  ชาย         ๒๓๕             คน  หญิง         ๒๑๗            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๑๒๖               ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๑,๒๗๘.๒๕                     ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๑๖๔ ครัวเรือน 

 ๑,๑๒๔.๕๐  ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน  ยางพารา     .    ๑    ครัวเรือน 

   ๑๔.๕       ไร่    ๗๐๐    กก./ไร ่  ๙,๐๐๐   บาท/ไร่  ๑๑,๒๐๐  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย   ๒๘   ครัวเรือน 

  ๑๕๐     ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 

           ไร่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

         . 

       ครัวเรือน 

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

 

 

 



~ ๑๘ ~ 
 

 

/ ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลดา้น... 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเก็บน้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                 . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

 

 

 

 



~ ๑๙ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมูบ้่าน (ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 

 
    ๑๐๐ % 

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)       

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)                               . 

๔.๖.๒)                               . 

๔.๖.๓)                               . 

 

   

 

 

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่
 

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทัง้นี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน

ต้องการได้รับการสนบัสนนุจาก

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ

หน่วยงานตา่งๆ 

ไมม่ท่ีีกั้นชะลอน้ า เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้ช ้ ฝายชะลอน้ า (ฝายแมว้) โครงการฝายชะลอน้ า (ฝายแมว้) 

 

 

        / หมูท่ี่ ๘ บ้านเป้า... 



~ ๒๐ ~ 
 

 

หมูท่ี่ ๘  บ้านเป้า 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๘    ต าบล   บ้านเป้า      อบต. บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภูมิ                                                   

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๑๐๘       คน  ชาย         ๖๑             คน  หญิง         ๔๑            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๖๓            ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๒,๒๘๐.๕                     ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 
 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๒๗๒ ครัวเรือน 

 ๑,๙๕๕.๗๕  ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน  ยางพารา     .    ๑    ครัวเรือน 

   ๓.๗๕       ไร่    ๗๐๐    กก./ไร ่  ๙,๐๐๐   บาท/ไร่  ๑๑,๒๐๐  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย   ๔๕   ครัวเรือน 

  ๓๒๑     ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 

           ไร่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

         . 

       ครัวเรือน 

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

 
          

                   / ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้าน... 



~ ๒๑ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

 

      

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเก็บน้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                 . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

 

 

 



~ ๒๒ ~ 
 

 

ส่วนท่ี ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมูบ้่าน (ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)       

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)     บาดาลส่วนตัว                   . 

๔.๖.๒)                               . 

๔.๖.๓)                               . 

 
    

๑๐๐ % 

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่

 

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 
 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทัง้นี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน

ต้องการได้รับการสนบัสนนุจาก

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ

หน่วยงานตา่งๆ 

ไมม่แีหลง่น้ าเพ่ือท าการเกษตร เจาะบอ่บาดาลเพ่ือการเกษตร โครงการเจาะบอ่บาดาลเพ่ือการเกษตร 

        

/ หมูท่ี่ ๑๐ บ้านโนนโก... 



~ ๒๓ ~ 
 

 

หมูท่ี่ ๑๐  บ้านโนนโก 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๑๐    ต าบล   บ้านเป้า      อบต. บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภูมิ                                                   

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๒๖       คน  ชาย         ๑๔             คน  หญิง         ๑๒            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๙            ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๑,๐๒๘.๗๕                     ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๑๐๕ ครัวเรือน 

  ๙๕๖.๒๕   ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน  ยางพารา     .    ๓    ครัวเรือน 

   ๒๕.๕       ไร่    ๗๐๐    กก./ไร ่  ๙,๐๐๐   บาท/ไร่  ๑๑,๒๐๐  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย   ๖   ครัวเรือน 

  ๔๗     ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 

           ไร่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

         . 

       ครัวเรือน 

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

 

 

           / ส่วนที่ ๓ ข้อมูล... 
 



~ ๒๔ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ)       

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเก็บน้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                 . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๕ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมูบ้่าน (ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 

      

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)      ๑๐๐ % 

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)                                . 

๔.๖.๒)                               . 

๔.๖.๓)                               . 

      

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่

 

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 

 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทัง้นี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน

ต้องการได้รับการสนบัสนนุจาก

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ

หน่วยงานตา่งๆ 

- - - 

 
               / หมูท่ี่ ๑๑ บ้านโนนชาด... 



~ ๒๖ ~ 
 

 

        / สวน... 

หมูท่ี่ ๑๑  บ้านโนนชาด 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๑๑    ต าบล   บ้านเป้า      อบต. บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภูมิ                                                   

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๔๗๔       คน  ชาย         ๒๔๓             คน  หญิง         ๒๓๑            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๑๒๕            ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๑,๓๙๕                     ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๑๓๙ ครัวเรือน 

  ๑,๑๘๙.๕   ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน  ยางพารา     .    ๗    ครัวเรือน 

   ๕๕.๒๕     ไร่    ๗๐๐    กก./ไร ่

 ๙,๐๐๐   บาท/ไร่ 

 ๑๑,๒๐๐  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย   ๑๗   ครัวเรือน 

  ๑๔๐     ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง   ๒    ครัวเรือน 

  ๑๐.๒๕     ไร่   ๘,๐๐๐   กก./ไร ่   ๖,๐๐๐   บาท/ไร่    ๑๔,๔๐๐   บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

         . 

       ครัวเรือน 

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

 
 

               / ส่วนที่ ๓ ข้อมูล... 



~ ๒๗ ~ 
 

 

     / ๖.๑... 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเก็บน้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                 . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

 

 

 

                  / ส่วนที่ ๔  ข้อมูลด้าน... 



~ ๒๘ ~ 
 

 

/ หมูท่ี่ ๑๒ บ้านห้วยข่า... 

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครวัเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมูบ้่าน (ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 

 
    ๑๐๐ % 

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)      ๑๐๐ % 

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)                                . 

      

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่

 

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทัง้นี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ

การสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหน่วยงานตา่งๆ 

คลองหว้ยเป้า ตื้นเขิน กักเก็บน้ าได้น้อย ขุดลอกรอบคลองหว้ยเป้า  โครงการขุดลอกรอบคลองหว้ยเป้า จากห้วยข่า-

ห้วยสะเดา 

แหลง่น้ าเพ่ือท าการเกษตรไมเ่พยีงพอ - ก่อสร้างฝายคอนกรีตห้วยสะเดา 

- ก่อสร้างฝายคอนกรีตค าปากชา้ง 

-ก่อสร้างฝายคอนกรีตวังหมอ้กระทะ 

-โครงการก่อสร้างฝายคอนกรตีหว้ยสะเดา 

-โครงการก่อสร้างฝายคอนกรตีค าปากช้าง 

-โครงการก่อสร้างฝายคอนกรตีวังหมอ้กระทะ 

 

 



~ ๒๙ ~ 
 

 / ส่วนที่ ๓ : ขอ้มูลด้าน... 

หมูท่ี่ ๑๒  บ้านห้วยข่า 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๑๒    ต าบล   บ้านเป้า      อบต. บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภมู ิ                                                  

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๒๗๓       คน  ชาย         ๑๓๕             คน  หญิง         ๑๓๘            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๗๓            ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๙๕๐                    ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๘๘   ครัวเรือน 

  ๘๒๐   ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน  ยางพารา     .    ๗    ครัวเรือน 

   ๕๕.๒๕     ไร่    ๗๐๐    กก./ไร ่  ๙,๐๐๐   บาท/ไร่  ๑๑,๒๐๐  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย   ๑๘   ครัวเรือน 

  ๑๓๐     ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 

           ไร่      กก./ไร ่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

         . 

       ครัวเรือน 

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

 

 

 
 



~ ๓๐ ~ 
 

 
/ ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลดา้น... 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเก็บน้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                 . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

 

 

 

 



~ ๓๑ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมูบ้่าน (ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 

 
    ๑๐๐ % 

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)       

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)                                . 

๔.๖.๒)                               . 

      

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่
 

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 
 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 

ค้าชี้แจง  กรณุากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทัง้นี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ

ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหนว่ยงาน

ต่างๆ 

ล าน้ าพรมตื้นเขิน  เก็บกักน้ าไดน้อ้ย  ขุดลอกล าน้ าพรม โครงการขุดลอกล าน้ าพรม 

แหลง่น้ าเพ่ือท าการเกษตรไมเ่พยีงพอ ขุดสระเก็บน้ าท่ีราชพัสดุ โครงการขุดสระเก็บน้ าที่ราชพัสดุ 

 

 

               / หมูท่ี่ ๑๓ บ้านโพธิ์ทอง... 



~ ๓๒ ~ 
 

 

หมู่ท่ี ๑๓  บ้านโพธิ์ทอง 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลในชอ่งว่าง 

หมูบ้่าน  หมูท่ี่    ๑๓    ต าบล   บ้านเป้า      อบต. บ้านเป้า     .     .อ าเภอ    เกษตรสมบูรณ์       จังหวัด    ชัยภูมิ                                                   

จ านวนประชากรท้ังหมด       ๑๐๑       คน  ชาย         ๕๗             คน  หญิง         ๔๔            คน 

ครัวเรือนท้ังหมด        ๗๐               ครัวเรือน  พื้นท่ีท้ังหมด               ๒,๐๐๒.๒๕                     ไร่ 
 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน    หากมีการท าการเกษตรประเภทนัน้ๆ  และกรอกขอ้มูลในตาราง 

ประเภทของการทา้การเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน   ๒๒๒ ครัวเรือน 

  ๑,๖๙๘.๕๐  ไร่    ๓๐๐    กก./ไร ่     ๓๕๐     บาท/ไร่    ๓๕๐     บาท/ไร่ 

๒.๒) ท าสวน สวน  ยางพารา     .    ๗    ครัวเรือน 

   ๙๒.๗๕      ไร่    ๗๐๐    กก./ไร ่  ๙,๐๐๐   บาท/ไร่  ๑๑,๒๐๐  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๓) ท าไร่   ไร่อ้อย   ๒๖   ครัวเรือน 

  ๒๐๙     ไร่    ๑,๐๐๐   กก./ไร ่    ๕,๐๐๐    บาท/ไร่    ๘,๐๐๐   บาท/ไร่ 

  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง   ๑    ครัวเรือน 

  ๒         ไร่   ๘,๐๐๐   กก./ไร ่   ๖,๐๐๐   บาท/ไร่    ๑๔,๔๐๐   บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

         . 

       ครัวเรือน 

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

 
 

 

               / ส่วนที่ ๓ ข้อมูล... 



~ ๓๓ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 
 

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้า้ฝนที่ใชใ้นการทา้

การเกษตร 

ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน

มา 

(มลิลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้้าฝน    

แหลง่น้า้ 

ทางการเกษตร 

ล้าดับ 

ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้า้เพื่อ

การเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

การเขา้ถึงแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึงฯ 

๓.๒) แหล่งน้า้ธรรมชาต ิ

 ๑. แมน่้ า       

 ๒. ห้วย/ล าธาร       

 ๓. คลอง       

 ๔. หนองน้ า/บึง       

 ๕. น้ าตก       

 ๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

๖.๑)                . 

๖.๒)                . 

๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้า้ที่มนุษยส์ร้างขึน้ 

 ๑. แก้มลงิ       

 ๒. อา่งเก็บน้ า       

 ๓. ฝาย       

 ๔. สระ       

 ๕. คลองชลประทาน       

๖. อื่นๆ(โปรดระบุ)       

 

 

 

 

 

               / ส่วนที่ ๔ ข้อมูล... 



~ ๓๔ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรอืน้้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูลรายละเอยีดแหลง่น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)       

๔.๕ แหลง่น้ าธรรมชาติ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

๔.๖.๑)     บาดาลส่วนตัว        . 

 
    ๑๐๐ % 

 

๔.๗ สรุป ครัวเรือนในหมูบ้่านน้ี มีน้ ากิน น้ าใช ้เพียงพอหรือไม ่
 

         เพยีงพอ    ไมเ่พยีงพอ      คิดเป็นร้อยละ              ๑๐๐ %             ของท้ังหมู่บ้าน 

 

ส่วนที่ ๕ : ปัญหาและความต้องการในการท้าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ 

           ชุมชน เสนอ 

ค้าชี้แจง  กรุณากรอกข้อมูล ปัญหา ความตอ้งการของหมูบ้่าน/ชุมชนด้านการท าการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ี 

            หมูบ้่าน/ชุมชนตอ้งการได้รับการสนับสนุน ทัง้นี้ โดยเรียงล าดับความส าคัญ 

ปัญหาที่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน

ประสบและมผีลกระทบต่อการ 

ท้าการเกษตร 

ความต้องการของหมูบ่้าน/ชุมชน  

เพื่อสง่เสริมการท้าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ

ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่และหน่วยงานตา่งๆ 

ร่องหอย-บ้านเตาถ่าน และล าห้วยซัน  

ตื้นเขิน เก็บกักน้ าได้น้อย 

-ขุดลอกรอ่งหอย-บ้านเตาถ่าน และ 

-ขุดลอกล าห้วยซัน  

-โครงการขุดลอกรอ่งหอย-บ้านเตาถ่าน 

-โครงการขุดลอกขุดลอกล าห้วยซัน 
 

 

 

 

 

 

                           / ๘. ศาสนา... 



~ ๓๕ ~ 
 

 

/ ส่วนที่ ๒ สรุปผล... 

๘. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

        ๘.๑ การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีความเชื่อถือตามประเพณีในสมัยก่อนและมีอิทธิพลต่อจิตใจของ

ประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น การนับถือผี การบนบาน การเซ่นไหว้ผี ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีวัด

ทั้งหมด  ๔  วัด คือ  วัดบ้านพรม  วัดบ้านโนนสังข์  วัดบ้านโนนชาด  และวัดบ้านร่องแสนค า  นอกจากนี้มี

สถานที่ศักดิ์สิทธิที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ  จ านวน ๓  แห่ง  ได้แก่  ศาลเซียงน้อย  บ้านเป้า หมู่ ๘  ศาล

เขื่อนเจา้ประเทศ  บ้านโนนชาด หมู ่๑๑  และศาลปู่พิมพ์ บ้านพรม หมู ่๔ 

         ๘.๒ ประเพณีและวัฒนธรรม 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีการนับถือประเพณีอย่างเคร่งครัดมาแต่ครั้ง โบราณ

และเป็นประเพณีของท้องถิ่นสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานโดยยึด “ ฮีตสิบสอง – คลองสิบสี่ ”  เป็น

แนวทางปฏิบัติดา้นวัฒนธรรมประเพณี  ในแตล่ะเดอืนมปีระเพณีประจ าเดือน 

         ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 

   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สานกระติ๊บข้าวจากไม้ไผ ่ 

สานตระกร้าจากไม้ไผ่  อุปกรณ์หาปลา   ทอเสื่อกก  ทอผา้     สว่นภาษาถิ่น คือ  ภาษาอิสาน (ลาว) 

         ๘.๓ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

            ผา้ไหม   เสื่อกก 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๙.๑ น้้า 

        บึงแก้ง   ล าน้ าพรม  หว้ยเป้า  และหว้ยทิก  บึงแก้ง 

 ๙.๒ ป่าไม้ 

        ป่าภูนกแซว 

 ๙.๓ ภูเขา 

  ภูนกแซว , ภูขี้ห่าน 

 ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  มีคุณภาพอุดมสมบูรณ์ 

        

 

 

 

 

 



~ ๓๖ ~ 
 

 / จ านวนโครงการ... 

ส่วนที่ ๒   

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
 

    ๑. สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

         ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตัง้งบประมาณรบั/จา่ย รบัจริง  เบิกจา่ยจริง ตัง้งบประมาณรบั/จา่ย รบัจริง  เบิกจา่ยจริง 

๑๕,๘๘๖,๑๐๐ ๑๘,๙๘๘,๙๖๘.๖๗ ๑๒,๔๙๙,๖๙๘.๙๐ ๑๗,๔๙๙,๗๖๐ ๑๘.๒๕๖,๘๘๐.๘๙ ๑๕,๒๑๐,๖๒๖.๗๔ 

 

        

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ตัง้งบประมาณรบั/จา่ย รบัจริง  เบิกจา่ยจริง ตัง้งบประมาณรบั/จา่ย รบัจริง  เบิกจา่ยจริง 

๑๘,๕๒๕,๐๐๐ ๑๘,๔๖๗,๙๔๖.๓๗ ๑๕,๗๒๔,๙๓๔.๓๓ ๒๔,๔๔๐,๔๓๓   

 

๑.๒  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

                 -  จ้านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

ยทุธศาสตร ์

ปีที่  ๑  (๒๕๕๗) ปีที่  ๒  (๒๕๕๘) ปีที่  ๓  (๒๕๕๙) รวม 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

๑. การพฒันาดา้นคุณภาพชวีติ ๓๑ ๖,๓๖๑,๖๐๐ ๒๗ ๕,๐๗๗,๖๐๐ ๒๕ ๔,๙๕๗,๖๐๐ ๘๓                               ๑๖,๓๙๖,๘๐๐ 

๒. การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ๔ ๑๒๕,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๘ ๑๔๕,๐๐๐ 

๓. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ๑๖ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๗ ๖๗๒,๐๐๐ ๒ ๒๓๓,๐๐๐ ๒๕ ๒,๒๐๕,๐๐๐ 

๔. การพฒันาดา้นแหลง่ท่องเทีย่ว 

    และสิง่แวดลอ้ม 
๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๓ ๑๗๐,๐๐๐ ๓ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๒ ๖๓๐,๐๐๐ 

๕. การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี ๑๖ ๑,๓๐๒,๐๐๐ ๘ ๖๕๕,๐๐๐ ๙ ๑,๔๒๕,๐๐๐ ๓๓ ๓,๓๘๒,๐๐๐ 

๖. การพฒันาตามแผนกระจายอ านาจ 

   ใหแ้ก่ อปท. และนโยบายของรฐับาล 
๖ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๗๙ ๑๐,๑๘๓,๖๐๐ ๕๐ ๖,๘๓๔,๖๐๐ ๔๔ ๗,๐๔๐,๖๐๐ ๑๗๓ ๒๔,๐๕๘,๘๐๐ 

 

 

 



~ ๓๗ ~ 
 

 
/ ๒.๒ การประเมิน... 

           - จ้านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ และสรุปการด้าเนินการในปี ๒๕๕๘ 
 

 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่

ไดร้บัอนุมตัใิน

ขอ้บญัญตัฯิ 

ด าเนินการ

แลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ไม่ได ้

ด าเนินการ 

ผลส าเรจ็การ

ด าเนินการคิดเป็น 

รอ้ยละ 

๑. การพฒันาดา้นคุณภาพชวีติ ๒๙ ๒๓ - ๖ ๗๙.๓๑ 

๒. การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ๔ ๔ - - ๑๐๐ 

๓. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ๑๖ ๑๓ - ๓ ๘๑.๒๕ 

๔. การพฒันาดา้นแหลง่ท่องเที่ยวและสิ่งแวดลอ้ม ๓ ๓ - - ๑๐๐ 

๕. การบรหิารจดัการบา้นเมอืงที่ดี ๑๕ ๑๕ - - ๑๐๐ 

๖. การพฒันาตามแผนกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท.  

   และนโยบายของรฐับาล 
๕ ๕ 

- 
- ๑๐๐ 

รวม ๗๒ ๖๓ - ๙ ๘๗.๕๐ 

                                        

  -เชิงคุณภาพ  ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

ล้าดับ 

ที่ 
โครงการ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มหรอืแสดงความคิดใน โครงการ/ กิจกรรม           พอใจ 

๒ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/  กิจกรรม พอใจมาก 

๓ มีการรายงานผลการด าเนินของโครงการ/ กิจกรรมตอ่สาธารณะ พอใจ 

๔ การด าเนินงาน/ กิจกรรมเป็นไปตามระยะที่เวลาที่ก าหนดหรอืทันต่อความตอ้งการ พอใจ 

๕ ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

พอใจมาก 

 ภาพรวม   (ค่าเฉลี่ย ๒.๑๘) พอใจ 

 



~ ๓๘ ~ 
 

 / เชงิคุณภาพ... 

๒.๒   การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

                 -  จ้านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
 

ยทุธศาสตร ์

ปีที่  ๑  (๒๕๕๘) ปีที่  ๒  (๒๕๕๙) ปีที่  ๓  (๒๕๖๐) รวม 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

๑. การพฒันาการศึกษา  ศาสนา     

    วฒันธรรมและคุณภาพชวีติ 
๒๖ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๑๙ ๑,๒๗๗,๐๐๐ ๒๐ ๑,๑๖๗,๐๐๐ ๖๕                               ๕,๕๘๔,๐๐๐ 

๒. การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ๕ ๔๕๕,๐๐๐ ๕ ๕๐๕,๐๐๐ ๔ ๔๐๕,๐๐๐ ๑๔ ๑,๓๖๕,๐๐๐ 

๓. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ๖๐ ๕,๐๕๐,๖๐๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๑ ๕,๑๕๐,๖๐๐ 

๔. การพฒันาดา้นแหลง่ท่องเทีย่ว 

    และสิง่แวดลอ้ม 
๓ ๓๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๗๒๐,๐๐๐ 

๕. การบรหิารจดัการองคก์ร/ บา้นเมอืงทีด่ี

และการพฒันาตามแผนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และ

แนวนโยบายของรฐับาล 

๒๔ ๒,๒๗๗,๐๐๐ ๙ ๓๙๐,๐๐๐ ๘ ๗๗๐,๐๐๐ ๔๑ ๓,๐๓๗,๐๐๐ 

รวม ๑๑๘ ๑๑,๒๘๒,๖๐๐ ๓๔ ๒,๓๓๒,๐๐๐ ๓๔ ๒,๒๔๒,๖๐๐ ๑๘๖ ๑๕,๘๕๖,๖๐๐ 

 
 

           - จ้านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ และสรุปการด้าเนินการในปี  ๒๕๕๘ 
 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ

ที่ไดร้บัอนุมตัใิน

ขอ้บญัญตัฯิ 

ด าเนินการ

แลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ไม่ได ้

ด าเนินการ 

ผลส าเรจ็การ

ด าเนินการคิดเป็น 

รอ้ยละ 

๑. การพฒันาดา้นคุณภาพชวีติ ๒๖ ๑๙ - ๗ ๗๓.๐๘ 

๒. การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ๕ ๒ - ๓ ๔๐.๐๐ 

๓. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ๒๓ ๒๓ 
- 

- ๑๐๐ 

๔. การพฒันาดา้นแหลง่ท่องเที่ยวและสิ่งแวดลอ้ม ๓ - - ๓ ๐ 

๕. การบรหิารจดัการองคก์ร/บา้นเมอืงทีด่แีละการพฒันา

ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่และแนวนโยบายของรฐับาล 

๒๓ ๑๖ 
- 

๗ ๖๙.๕๖ 

รวม ๘๐ ๖๐  ๒๐ ๗๕ 
 

 



~ ๓๙ ~ 
 

 
/ ๙ ก่อสร้าง... 

  เชิงคุณภาพ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  

ล้าดับ 

ที่ 
โครงการ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มหรอืแสดงความคิดใน โครงการ/ กิจกรรม         พอใจมาก 
 

๒ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/  กิจกรรม พอใจมาก 

๓ มีการรายงานผลการด าเนินของโครงการ/ กิจกรรมตอ่สาธารณะ พอใจ 

๔ การด าเนินงาน/ กิจกรรมเป็นไปตามระยะที่เวลาที่ก าหนดหรอืทันต่อความตอ้งการ พอใจมาก 

๕ ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

พอใจมาก 

 

 ภาพรวม    พอใจมาก 

 

๒.  ผลที่ได้รับจากการด้าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

      -  ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 

ที่ โครงการ 
สถานที่/ 

หมู่ที่ 

๑ ติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต. อบต. 

๒ ติดตัง้ระบบไฟฟ้า ๓ เฟตเข้ามาภายในอาคาร อบต. 

๓ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารส านักงาน อบต. 

๔ ติดตัง้ฝ้าเพดานฉาบเรียบอาคาร อบต. อบต. 

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ ๔ 

๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ ๕ 

๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ ๖ 

๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ ๑๑ 

 

 

 

 

 



~ ๔๐ ~ 
 

 
/ ประจ าปีงบประมาณ... 

ที่ โครงการ 
สถานที่/หมู่ที่ 

๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ ๑๑ 

๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๒ ๑๒ 

๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.๕ ๕ 

๑๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.๕ ๕ 

๑๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.๑๐ ๑๐ 

๑๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.๑๐ ๑๐ 

๑๕ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่ ๓                  ๓ 

๑๖ ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า คสล.  ม.๔ ๔ 

๑๗ ตกแต่งอาคารส านักงาน อบต. อบต. 

๑๘ จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ อบต. 

๑๙ จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต. 

๒๐ จัดงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก อบต. 

๒๑ จา้งเหมารถเพื่อรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า อบต. 

๒๒ จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า อบต. 

๒๓ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) อบต. 

๒๔ ออกร้านงานพระไกรสิงหนาท อ าเภอ 

๒๕ จัดงานฝกึอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตา่งๆ อบต. 

๒๖ จัดงานประเพณีสงกรานต์ อบต. 

๒๗ จัดงานประเพณีเข้าพรรษา อบต. 

๒๘ ส่งทีมกีฬา อบต.บ้านเป้า เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาต่างๆ (ท้องถิ่นสัมพันธ์,  

ภูนกแซวเกมส์) 

อบต. 

 

 

  

 



~ ๔๑ ~ 
 

 / ๒๔ โครงการปรับปรุง... 
 

ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

ที่ โครงการ 
สถานที่/ 

หมู่ที่ 

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  ๔ 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน   ๔ 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน ๔ 

๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน ๑ 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน ๑๓ 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน ๑ 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน ๘ 

๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๑๐ 

๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน ๘ 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน ๑๒ 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน ๑๑ 

๑๒ โครงการซ่อมสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ 

๑๓ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ 

๑๔ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๑ 

๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร       ๑๓ 

๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร      ๑๔ 

 ๑๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๔ 

 ๑๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่สู่พื้นที่การเกษตร       ๔ 

 ๑๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร       ๑๒ 

 ๒๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร     ๓ 

 ๒๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร       ๖ 

 ๒๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร       ๖ 

 ๒๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร     ๑๑ 

 

 

 

 
 

 



~ ๔๒ ~ 
 

 / ๔๕ จัดงานประเพณี... 

ที่ โครงการ 
สถานที่/หมู่ที่ 

๒๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร       ๘ 

๒๕ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านพืน้ที่การเกษตร    ๖ 

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้าน  ๑ 

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๓ 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้าน  ๔ 

๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้าน  ๕ 

๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๕ 

๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้าน  ๖ 

๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้าน  ๑๐ 

๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน  ๑๑ 

๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๑๑ 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้าน  ๑๒ 

๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้าน  ๑๓ 

๓๗ จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ อบต. 

๓๘ จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต. 

๓๙ สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศกึษา(อาหารกลางวัน) ศูนย์ฯเด็กเล็ก 

๔๐ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ศูนย์ฯเด็กเล็ก 

๔๑ จัดงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์ฯเด็กเล็ก 

๔๒ จา้งเหมารถเพื่อรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า ศูนย์ฯเด็กเล็ก 

๔๓ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯเด็กเล็ก 

ร.ร.ในเขต 

๔๔ ออกร้านงานพระไกรสิงหนาท อ าเภอ 

 

 

 

 

 



~ ๔๓ ~ 
 

 

/ ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์... 

ที่ โครงการ 
สถานที่/หมู่ที่ 

๔๕ จัดงานประเพณีสงกรานต์ อบต. 

๔๖ ส่งทีมกีฬา อบต.บ้านเป้า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ (ท้องถิ่นสัมพันธ์,           

ภูนกแซวเกมส์) 

อบต. 

๔๗ บ้านน่าอยู่   ชุมชนน่ามอง ม.๔ บ้านพรม 

๔๘ บรรเทาผูป้ระสบภัยหนาว ทุกหมู่บ้าน 

๔๙ จัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต. 

๕๐ บูรณการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี อบต. 

๕๑ ต่อเตมิหอ้งท างานของ ปลัด อบต. อบต. 

๕๒ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  อบต. 

 
 

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 

 - ปัญหา 

 ๑. งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

 ๒. การจัดท าโครงการขาดการวางแผนในการด าเนินงาน  ขาดการบูรณาการจากทุกฝ่าย  ท าให้เมื่อ

ด าเนินโครงการเกิดปัญหาความขัดแย้ง  ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ท าให้เกิดความยุ่งยาก ท าให้การ

ด าเนนิโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
 

 - แนวทางการแก้ไข 

 ๑. เสนอโครงการขอรับการอุดหนุน/ ช่วยเหลือ  ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน จากหน่วยงานอื่นๆ 

 ๒. วางแผนส ารวจโครงการ/ พื้นที่ ที่จะด าเนินงาน ให้ชัดเจน  เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น

ระหว่างด าเนินการ 

 

 

 



~ ๔๔ ~ 
 

 / (๒) สร้างคน... 

ส่วนที่ ๓  

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเป้า 

 ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี  

                 ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  ๖ ด้าน  คอื 

๑. ยุทธศาสตรด์้านความม่ันคง  

๒. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน  

๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน  

๔. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

๕. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

๖. ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

๑.๒ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

๑. การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

๒. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

๓. การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้ อย่างยั่งยืน  

๔. การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน  

๕. ด้านความม่ันคง  

๖. การเพิ่มประสทิธิภาพและธรรมาภบิาลในภาครัฐ  

๗. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

๘. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

๑๐. การตา่งประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมภิาค  

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       

การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง  

องค์กรรว่มภาครัฐและเอกชนระดับพืน้ที่เพื่อสง่เสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 



~ ๔๕ ~ 
 

 / แผนพัฒนา... 

  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้   

เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา

ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว    

ได้อย่างอบอุ่น 

  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 

๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 

ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

       แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

    กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้น

การพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 

พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชงินเิวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 

    วิสัยทัศน์ 

       “ศูนยก์ลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลติภณัฑไ์หม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจสิติกส์" 

    เป้าประสงค์รวม 

๑. เพือ่ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป อาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 

๒. เพือ่เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่ม ประเทศอาเซียน  

๓. เพือ่พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยง ระบบ โลจิสติกส์และการกระจายสินค้าใน ภูมภิาค และ    

     ประเทศอาเซียน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันเกษตร อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก  

๒. ยกระดับการบริหารนครชัยบุรนิทร์  ด้านการท่องเที่ยว ผลติภัณฑไ์หม และการค้าชายแดน  

๓. พัฒนาระบบ โลจิสตกิส์สูภ่มูภิาคและอาเซียน 

    ต้าแหน่งการพัฒนา 

๑. เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

๒. เป็นแหลง่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  

๓. เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ โลจสิติกส์กระจายสินค้าในภูมภิาคและ การค้าชายแดน  

๔. เป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติที่ สมบรูณ์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 
 



~ ๔๖ ~ 
 

 / ๕. ส่งเสริม... 

   แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

    วิสัยทัศน์ 

          “เมืองคุณภาพด้านสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

   เป้าประสงค์รวม 

   ๑. สร้างการเตบิโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาคเกษตร 

              ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลติภณัฑชุ์มชน  

๒. เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  

๓. เพือ่อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคง ด้านพลังงาน  

๔. เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและ สร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถ ึง 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการ สินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   และยั่งยนื  

๒. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน  

๓. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นร่วมอย่างยั่งยืน 

๔. พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

ต้าแหน่งการพัฒนา 

๑. เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน  

๒. เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชงินเิวศที่มคีุณภาพ  

๓. เป็นแหลง่ผลิตผลิตภัณฑท์้องถิ่นคุณภาพ 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทน

ส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พรอ้มก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชน 

๓. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

๔. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 



~ ๔๗ ~ 
 

 / ๒. ยุทธศาสตร์... 

๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 

๗. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก   

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมไิด้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ 

๒. ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสบืสานคุณค่า 

๓. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

๔. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

๕. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมไิด้รับความนยิมเพิ่มสูงขึ้น 

๖. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๗. ประชาชนมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมคีุณค่า 

๘. มีระบบโลจสิติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

๙. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

๑๐. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี ่๔   การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี ่๕  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมคีุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที ่๖  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 

  การเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท์ี ่๗  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นร่วมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี ่๘   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



~ ๔๘ ~ 
 

 / ความเชื่อมโยง... 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเป้า 

        ๒.๑  วิสัยทัศน์ 

        “เกษตรปลอดสารพษิ   คุณภาพชีวติดี   ประชาชนมีสุข   สูป่ระชาคมอาเซียน” 

       ๒.๒  ยุทธศาสตร์     

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การพฒันาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
 

เป้าประสงค์ 

          ๑. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาการศกึษาอย่างเต็มศักยภาพ 

๒. เพื่อสืบทอดศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 

๓.  เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ออกก าลังกาย ความสามัคคีกลมเกลียว สุขภาพแข็งแรง 

      และหา่งไกลยาเสพติด 

          ๔.  เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

          ๕.  เพื่อสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพใหก้ับผูสู้งอายุ คนพิการและผูป้่วยเอดส์ทุกคน  พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพ  

               ชีวติเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูด้้อยโอกาสให้มคีุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

          ๑. เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาการศกึษาอย่างเต็มศักยภาพ 

๒. ประชาชนสืบทอดศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 

๓.  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที ่มีความสามัคคี  มีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด  

          ๔.  ประชาชนมสีุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มคีุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

          ๕.  ผูสู้งอายุ คนพิการและผูป้่วยเอดส์ทุกคนได้รับเบีย้ยังชีพ และเด็ก สตร ีคนชรา คนพิการ และ 

               ผูด้้อยโอกาสมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศกึษา 

๒. แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม  จรยิธรรม   

      วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

๓. แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมดา้นสุขภาพและอนามัย 

๔. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

๕. แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 



~ ๔๙ ~ 
 

 

ความเชื่อมโยง 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาแหลง่น้ า  เพื่อให้เกษตรกรได้ใชน้้ าเพาะปลูกพืช 

๒. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ฝกึอบรมอาชีพ ให้กับประชาชน  เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

          ๓.  เพื่อก่อสรา้งและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน  ประชาชนและเกษตรกร 

               สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 

         ๔.  เพื่อก่อสรา้งวางท่อหรอืรางระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลากและบริหารจัดการ   

              ขุดลอก  ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

๕.  เพื่อให้ประชาชนในเขตพืน้ที่มีไฟฟ้าใชอ้ย่างทั่วถึงในครัวเรือนและภาคการเกษตร 

๖.  เพื่อบ ารุงดูแลรักษาพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ 

 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

 ๑. เกษตรกรได้ใชน้้ าเพาะปลูกพืชอย่างเพียงพอ  ผลผลติทางการเกษตรเพิ่มขึ้น  รายได้เพิ่มขึ้น 

 ๒. ประชาชนมทีักษะและได้รับความรูด้้านอาชีพ น าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

           ๓.  ประชาชนและเกษตรกรได้สัญจรเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานและเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก 

          ๔.  ฤดูน้ าหลากน้ าไมท่่วมขังและประชาชน  เกษตรกรมีแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

๕.  ประชาชนในเขตพืน้ที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทั้งในครัวเรือนและภาคการเกษตรปลอดภัยในชีวติ 

      และทรัพย์สิน 

 ๖.  พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการบ ารุงดูแลรักษา 

 
 
 

                     / กลยุทธ์... 



~ ๕๐ ~ 
 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อการเกษตร 

๒. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของ    

    ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

๓. แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลัก 

    และถนนเพื่อการเกษตร     

๔. แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสะพานและ 

    วางท่อ/ รางระบายน้ า 

๕. แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ตดิตั้งและซ่อมแซม 

    ไฟฟ้าสาธารณะ 

๖.  แนวทางบ ารุงดูแลรักษาพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
 

ความเชื่อมโยง 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

             ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

                                     อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

             ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 

                         การเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

            ๑.  เพื่อให้บึงแก้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบล 

  ๒.  เพื่อให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภูมทิัศน์ 

       ภายในหมู่บ้านน่าอยู่  น่ามอง   

     ๓.  เพื่อให้ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

                  / ตัวชี้วัด... 



~ ๕๑ ~ 
 

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

            ๑.  บึงแก้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบล 

            ๒.  ประชาชนมีสว่นรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนรว่มกัน 

                 ปรับปรุงภูมิทัศนภ์ายในหมูบ่้านให้มีสภาพที่ดขีึน้  น่าอยู่  น่ามอง   

     ๓.  ประชาชนก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม     
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

ความเชื่อมโยง 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

             ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีสว่นร่วมอย่างยั่งยืน 
 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีสว่นรว่มและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองท่ีดแีละการพัฒนาตามแผนการ   

          กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

เป้าประสงค์ 

          ๑. เพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วมและให้ความรูเ้กี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากร  ของ อบต.  

              และประชาชนทั่วไปและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมอืงและสังคม  เตรียมความพร้อมสู่ 

    ประชาคมอาเซียน AEC 

๒. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 

           ๓. เพื่อเป็นการป้องกัน  เฝ้าระวัง บ าบัดผูเ้สี่ยงกับการติดยาเสพติดและการรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 

       พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรง  ความเสียหายจากอุบัติเหตุ   

    อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณะภัยต่าง ๆ 

๔. เพื่อเป็นการสนองและปฏิบัติตามนโยบายตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และนโยบาย 

    ของรัฐบาล   

 

                 / ตัวชีว้ัด... 



~ ๕๒ ~ 
 

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

           ๑. ประชาชนมสี่วนร่วมและใหค้วามรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากร  ของ อบต.  

              และประชาชนทั่วไปและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมอืงและสังคม  เตรียมความพร้อมสู่ 

    ประชาคมอาเซียน AEC 

๒. องค์กรมกีารบริหารจัดการที่ดีสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้ทันที 

๓. ความสูญเสีย  ความเสียหายจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณะภัยต่าง ๆ ลดลง  

    และผูไ้ด้รับความเสียหายได้รับการช่วยเหลือจาก อบต. ทันท่วงที  ผู้เสี่ยงตอ่การตดิยาเสพติดได้รับ 

    การเฝ้าระวังและตักเตอืน  ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัด ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

๔. อบต.ปฏิบัติตามนโยบายตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และนโยบายของรัฐบาล 

    ทุกนโยบาย   
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมสี่วนรว่มและความรู้ใหก้ับ

บุคลากรของ อบต. ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน AEC 

๒. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

๓. แนวทางส่งเสริมวิธีการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริม ป้องกัน

ระบบความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

๔. แนวทางการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  

และนโยบายของรัฐบาล 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

ความเชื่อมโยง 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

             ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 

       ยุทธศาสตรท์ี่ ๘   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดมีีประสิทธิภาพ  

 

                / ๒.๓ จุดยืนทาง... 



~ ๕๓ ~ 
 

 

๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

             - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องน้ า  เพื่อการอุปโภคบริโภค   ถนน ระบบประปา และ

ระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ  
 

             - เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพภาคเกษตรให้มีคุณภาพ  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนอย่าง

เป็นระบบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อ

สนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้า  ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

สามารถขายได้ในราคาที่ดี 

 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

     การวเิคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเป้า 

        ผลวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเป้า  ในอนาคต โดยการวิเคราะหใ์ช้หลัก SWOT ดังนี้    

      ปัจจัยภายใน   
 

 - จุดแข็ง 

     ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบกฎหมาย 

     ๒.  พืน้ที่เป็นที่ลุ่ม  สภาพดินมคีวามสมบูรณ์  

     ๓.  มีสถานศกึษาเปิดสอนจนถึงระดับขั้นพืน้ฐาน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลและ 

                    รถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

     ๔.  เกษตรกรปลูกพืชทางเศรษฐกิจหลากหลายชนิด เช่น ข้าว ยางพารา ยาสูบ อ้อย พริก ถั่วเหลือง 

     ๕.  ประชาชนในต าบลไม่มีความขัดแย้งและมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

     ๖.  ประชาชนในต าบลมีการรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีและศลีธรรมอันดีงาม 
 

 - จุดอ่อน 

     ๑.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลค่อนข้างนอ้ยท าให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

                    ของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 

     ๒.  ขาดความรูค้วามเข้าใจในการเพิ่มคุณภาพ  เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 

     ๓.  โครงสรา้งพื้นฐานด้านสาธาณูปโภคและสาธาณูปการ  ไม่เพียงพอ 

     ๔.  ขาดแหลง่น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

     ๕.  ยังไม่มแีหลง่ท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

     ๖.  เกษตรไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดการวางแผนด้านการควบคุมการผลิต,รวมกลุ่ม,จัดตั้งสหกรณ์ 

 

           / ปัจจัยภายนอก... 



~ ๕๔ ~ 
 

 
/ ๓.๓ ความเชื่อมโยง... 

ปัจจัยภายนอก   

  - โอกาส 

     ๑.  เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่ออ าเภอคอนสาร – เกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง ท าใหป้ระชาชน  

                    ในพืน้ที่มีโอกาสในการค้าขายประกอบอาชีพ 

               ๒.  การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ  

                    สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบล 

     ๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม  

                     แผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 

     ๔.  จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ศาสนา และศลิปวัฒนธรรมที่ส าคัญ 

                     เช่น ทุ่งกระมัง  เขื่อนจุฬาภรณ์  และวัดป่าหว้ยกุ่ม  ซึ่งต าบลบ้านเป้าเป็นเส้นทางเดินทางผ่าน 
 
 

  - ข้อจ้ากัด 

     ๑.  ราคาสนิค้าทางการเกษตรไม่แน่นอนขึน้อยู่กับการก าหนดราคาของพ่อคา้คนกลาง 

               ๒.  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนใหก้ับองค์การบริหารส่วนต าบล 

                    บ้านเป้า 

               ๓.  ภาวะโลกร้อนท าใหส้ภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 



แบบ ยท.๐๑ 

 

-๖๒- 
-๕๕- 

-๕๕- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

การพฒันาคน

และสงัคมที่มี

คุณภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ

องคก์ารบริหาร 

สว่นจงัหวดั 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

พฒันาขดีความสามารถในการผลติการจดัการสนิคา้และบริการสรา้งมูลค่าเพิม่ 

อย่างมปีระสทิธิภาพและยัง่ยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 

พฒันาการท่องเที่ยวใหม้คุีณภาพไดม้าตรฐาน. 

แผนพฒันา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบบัที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 

บริหารจดัการทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

แบบมสีว่นร่วมอย่างย ัง่ยนื 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 

พฒันาสงัคมและคุณภาพ ชีวติตามหลกัปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 

การพฒันาคุณภาพชวีติและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนให ้

เขม้แขง็ และยัง่ยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 

การพฒันาศกัยภาพ

และขดีความสามารถ

ดา้นการเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 

การพฒันาศกัยภาพ 

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 

การสง่เสริมการอนุรกัษ ์

และใชพ้ลงังานอย่างมี

คุณค่า 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่

รองรบัการเป็นศูนยก์ลางทางการ 

ตลาดและการเชื่อมโยงสูป่ระเทศ 

ในประชาคมอาเซยีน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ 

การจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

แบบมสีว่นร่วมและย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๘ 

การบริหารจดัการ

บา้นเมอืงที่ดมีี

ประสทิธิภาพ 

ยทุธศาสตรช์าติ 

๒๐ ปี 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

ดา้นความม ัน่คง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 

ดา้นการสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 

การพฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพคน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 

ดา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาค 

และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 

ดา้นการสรา้งการเติมโตบนคุณภาพชีวติที่

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 

ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจดัการภาครฐั 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

การเสริมสรา้งและ

พฒันาศกัยภาพ 

ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 

การเสริมความ

เป็นธรรมลดความ

เหลือ่มล  า้ในสงัคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 

การสรา้งความเขม้แขง็

ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขนัได ้อย่างย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 

การเติบโตที่เป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การ

พฒันาอย่างย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตรท์ี่๕ 

ดา้นความ

ม ัน่คง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 

ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพ

และธรรมาภบิาลใน 

ภาครฐั 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ 

การพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส ์

ยุทธศาสตรท์ี่ ๘ 

ดา้นวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวจิยั

และนวตักรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๙ 

การพฒันาภาค 

เมอืง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑๐ 

การต่างประเทศ 

ประเทศเพือ่น

บา้น และภูมภิาค 

ยทุธศาสตร ์

กลุม่จงัหวดั 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัเกษตร อตุสาหกรรมและแปรรูปอาหารเขา้สูค่รวัโลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 

ยกระดบัการบรหิารนครชยับุรินทร ์ ดา้นการทอ่งเที่ยว ผลติภณัฑไ์หม และการคา้ชายแดน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 

พฒันาระบบ โลจสิติกสสู์ภู่มภิาคและอาเซยีน 

ยทุธศาสตร ์

จงัหวดั 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

การพฒันาการศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมและคุณภาพชีวติ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ

องคก์ารบริหาร 

สว่นต าบลบา้นเป้า 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 

การพฒันาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 

การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและ

สิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 

การบริหารจดัการองคก์ร/ บา้นเมอืงที่ดแีละการพฒันาตามแผนการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นและแนวนโยบายของรฐับาล 

 



 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ 

การพฒันาการศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมและคุณภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ขององคก์ารบริหาร 

สว่นต าบลบา้นเป้า 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ 

   การพฒันาเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ 

การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ

สิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ 

การบรหิารจดัการองคก์ร/ บา้นเมอืงทีด่แีละการพฒันาตามแผนการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และแนวนโยบายของรฐับาล 

 

แบบ  ยท. ๐๑ (ต่อ) 

เป้าประสงค ์

๑. เพือ่ใหเ้ดก็นกัเรียนไดร้บัการพฒันาการศึกษาอย่างเต็ม

ศกัยภาพ 

๒. เพือ่สบืทอดศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นใหอ้ยู่สบืไป 

๓.  เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ออกก าลงักาย 

ความสามคัคีกลมเกลยีว สุขภาพแขง็แร และห่างไกลยาเสพติด 

๔.  เพือ่ใหป้ระชาชนมสุีขภาวะที่ดเีขา้ถงึบริการสาธารณสุขที่

มคุีณภาพและมาตรฐานอย่างเทา่เทยีม 

๕.  เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพใหก้บัผูสู้งอายุ คนพกิารและ

ผูป่้วยเอดสท์ุกคน  พรอ้มท ัง้พฒันาคุณภาพ ชีวติเดก็ สตรี 

คนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสใหม้คุีณภาพชีวติที่ดขีึ้น 

 

เป้าประสงค ์

๑. เพือ่พฒันาแหลง่น า้  เพือ่ใหเ้กษตรกรไดใ้ชน้ า้เพาะปลูกพชื 

๒. เพือ่พฒันาทกัษะอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ ใหก้บัประชาชน     

    เพือ่น าไปสูเ่ศรษฐกิจชุมชนยัง่ยนื 

๓.  เพือ่ก่อสรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมเสน้ทางคมนาคมใหม้ ี

     มาตรฐาน  ประชาชนและเกษตรกรสญัจรไปมาไดอ้ย่างสะดวก 

๔.  เพือ่ก่อสรา้งวางท่อหรือรางระบายน า้ ป้องกนัน า้ท่วมขงัใน 

     ฤดูน า้หลากและบริหารจดัการ  ขุดลอก  ปรบัปรุงซ่อมแซม  

     แหลง่น า้เพือ่อปุโภคบริโภค 

๕.  เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตพื้นที่มไีฟฟ้าใชอ้ย่างท ัว่ถงึใน 

    ครวัเรือนและภาคการเกษตร 

๖.  เพือ่บ  ารุงดูแลรกัษาพื้นที่สาธารณะประโยชน ์

 

กลยุทธ ์

๑. แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา 

๒. แนวทางการพฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

๓. แนวทางการพฒันาสง่เสริมดา้นสุขภาพและอนามยั 

๔. แนวทางการพฒันาและสง่เสริมสวสัดกิารชมุชน 

๕. แนวทางการพฒันาสง่เสริมกีฬาและนนัทนาการ 

กลยุทธ ์

๑. แนวทางการพฒันาแหลง่น า้  เพือ่การเกษตร 

๒. แนวทางการพฒันาเสริมสรา้งและเพิม่ทกัษะอาชีพของครวัเรือนและกลุม่อาชีพ 

๓. แนวทางการก่อสรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสายหลกัและถนนเพือ่การเกษตร     

๔. แนวทางการก่อสรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานและวางท่อ/ รางระบายน า้ 

๕. แนวทางการพฒันาขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

๖.  แนวทางบ ารุงดูแลรกัษาพื้นที่สาธารณะประโยชน ์

 

เป้าประสงค ์

๑. เพื่อใหบ้งึแกง้เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวประจ าต าบล 

๒.  เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ ์ 

     ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม และ 

     ภูมทิศันภ์ายในหมูบ่า้นน่าอยู่  น่ามอง   

 ๓. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถก าจดัขยะมลูฝอยได ้

     อย่างถูกสุขลกัษณะ 

 

เป้าประสงค ์

๑. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน 

ใหก้บับคุลากรของ อบต. และประชาชนท ัว่ไปและองคก์รทุกภาคสว่น 

ในการพฒันาการเมอืงและสงัคมเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน AEC 

๒. เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการภายในองคก์รใหส้ามารถตอบสนองความ 

ตอ้งการของประชาชนไดท้นัท ี

๓. เพือ่เป็นการป้องกนั  เฝ้าระวงั บ  าบดัผูเ้สีย่งกบัการติดยาเสพติดและ 

การรกัษาชุมชนใหเ้ขม้แขง็พรอ้มท ัง้สนบัสนุนและสง่เสริมการป้องกนัและ

แกป้ญัหาความรุนแรงความเสยีหายจากอบุตัิเหตุอบุตัิภยั อาชญากรรม 

และสาธารณะภยัต่าง ๆ 

๔. เพือ่เป็นการสนองและปฏบิตัติามนโยบายตามแผนการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่ อปท. และนโยบายของรฐับาล   

กลยุทธ ์

๑. แนวทางการพฒันาแหล่ง

ท่องเที่ยวและสิง่แวดลอ้ม     

 

กลยุทธ ์

๑. แนวทางการพฒันาสง่เสริมการมสีว่นร่วมและความรูใ้หก้บับุคลากรของ อบต.     

    ประชาชนและองคก์รทุกภาคสว่นพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน AEC 

๒. แนวทางการพฒันาดา้นการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

๓. แนวทางสง่เสริมวธิีการป้องกนัยาเสพติดและสง่เสริม ป้องกนัระบบความปลอดภยั 

    ในชีวติและทรพัยส์นิ 

๔. แนวทางการพฒันาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. และนโยบายของ 

   รฐับาล 

 

-๕๖- 

-๕๖- 

แผนงาน 
-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

-แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

-แผนงานงบกลาง 

 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

-แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 

-แผนงานเคหะและชมุชน 

 

-แผนงานบริหารงานท ัว่ไป 

-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

 



 แบบ  ยท. ๐๑ (ต่อ) 

ผลผลติ/  

โครงการ 

ผลผลติ/  

โครงการ 

-๕๗- 

-๕๗- 

แผนงาน 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

-แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

-แผนงานงบกลาง 

 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

-แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 

 

-แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 

-แผนงานบริหารงานท ัว่ไป 

-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

ผลผลติ/  

โครงการ 

ผลผลติ/  

โครงการ 

ผลผลติ/  

โครงการ 

ผลผลติ/  

โครงการ 

ผลผลติ/  

โครงการ 

ผลผลติ/  

โครงการ 

ผลผลติ/  

โครงการ 



            -๕๘- 

            -๕๘- 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ 

การพฒันาการศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมและคุณภาพชวีติ 

ยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ 

   การพฒันาเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ 

การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ

สิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ 

การบรหิารจดัการองคก์ร/ บา้นเมอืงทีด่แีละการพฒันา

ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่และแนวนโยบายของรฐับาล 

 

เป้าประสงค ์

๑. เพือ่ใหเ้ดก็นกัเรียนไดร้บัการพฒันาการศึกษาอย่าง

เต็มศกัยภาพ 
๒. เพือ่สบืทอดศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 

และภูมปิญัญาทอ้งถิ่นใหอ้ยู่สบืไป 
๓. เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนในพื้นที ่ออกก าลงักาย 
ความสามคัคีกลมเกลยีว สุขภาพแขง็แร และห่างไกลยาเสพติด 

๔.  เพือ่ใหป้ระชาชนมสุีขภาวะที่ดเีขา้ถงึบริการ

สาธารณสุขที่มคุีณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทยีม 
๕.  เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพใหก้บัผูสู้งอายุ คนพกิารและ

ผูป่้วยเอดสท์ุกคน  พรอ้มท ัง้พฒันาคุณภาพ ชีวติเดก็ 
สตรี คนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาสใหม้คุีณภาพ

ชีวติที่ดขีึ้น 

 

เป้าประสงค ์

๑. เพือ่ใหบ้งึแกง้เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวประจ าต าบล 
๒.  เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร- ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม และภูมทิศัน์

ภายในหมูบ่า้นน่าอยู่  น่ามอง   
 ๓. เพื่อใหป้ระชาชนสามารถก าจดัขยะมูลฝอยได ้

อย่างถูกสุขลกัษณะ 

 

เป้าประสงค ์

๑. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัประชาคม 
อาเซยีนใหก้บับุคลากรของ อบต. และประชาชนท ัว่ไปและองคก์ร 
ทุกภาคสว่นในการพฒันาการเมอืงและสงัคมเตรียมความพรอ้มสู ่
ประชาคมอาเซยีน AEC 

๒. เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการภายในองคก์รใหส้ามารถตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชนไดท้นัท ี
๓. เพือ่เป็นการป้องกนั  เฝ้าระวงั บ  าบดัผูเ้สีย่งกบัการติดยาเสพติด 
และการรกัษาชุมชนใหเ้ขม้แขง็พรอ้มท ัง้สนบัสนุนและสง่เสริมการ 
ป้องกนัและแกป้ญัหาความรุนแรงความเสยีหายจากอบุตัิเหตุ 
อบุตัิภยั อาชญากรรมและสาธารณะภยัต่าง ๆ 
๔. เพือ่เป็นการสนองและปฏบิตัติามนโยบายตามแผนการ

กระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. และนโยบายของรฐับาล   

 

วสิยัทศัน์ 

  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 

 

แบบ ยท. ๐๒ 

เป้าประสงค ์

“เกษตรปลอดสารพษิ  คุณภาพชีวติดี   ประชาชนมีสุข   สูป่ระชาคมอาเซียน” 

 

เป้าประสงค ์

๑. เพือ่พฒันาแหลง่น า้  เพือ่ใหเ้กษตรกรไดใ้ชน้ า้เพาะปลูกพชื 
๒. เพือ่พฒันาทกัษะอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ ใหก้บัประชาชน     
    เพือ่น าไปสูเ่ศรษฐกิจชุมชนยัง่ยนื 
๓.  เพือ่ก่อสรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมเสน้ทางคมนาคมใหม้ ี
     มาตรฐาน  ประชาชนและเกษตรกรสญัจรไปมาไดอ้ย่างสะดวก 
๔.  เพือ่ก่อสรา้งวางท่อหรือรางระบายน า้ ป้องกนัน า้ท่วมขงัใน 
     ฤดูน า้หลากและบริหารจดัการ  ขุดลอก  ปรบัปรุงซ่อมแซม  
     แหลง่น า้เพือ่อปุโภคบริโภค 
๕.  เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตพื้นที่มไีฟฟ้าใชอ้ย่างท ัว่ถงึใน 
    ครวัเรือนและภาคการเกษตร 
๖.  เพือ่บ  ารุงดูแลรกัษาพื้นที่สาธารณะประโยชน ์

 



            -๕๙- 

            -๕๙- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

๑. เดก็นกัเรียนไดร้บัการพฒันาการศึกษาอย่างเต็ม 

ศกัยภาพ 

๒. ประชาชนสบืทอดศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต

ประเพณี และภูมปิญัญาทอ้งถิ่นใหอ้ยู่สบืไป 

๓.  เดก็ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ มคีวามสามคัคี  

มสีุขภาพแขง็แรงและห่างไกลยาเสพติด  

๔.  ประชาชนมสีุขภาวะที่ดเีขา้ถงึบริการสาธารณสุข

ทีม่คุีณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทยีม 

๕.  ผูสู้งอายุ คนพกิารและผูป่้วยเอดสท์กุคนไดร้บัเบี้ย

ยงัชีพ และเดก็ สตรี คนชรา คนพกิาร และ

ผูด้อ้ยโอกาสมคุีณภาพชีวติที่ดขีึ้น 

 

ค่าเป้าหมาย 

๑. เกษตรกรไดใ้ชน้ า้เพาะปลูกพชือย่างเพยีงพอ  ผลผลติ

ทางการเกษตรเพิม่ขึ้น  รายไดเ้พิม่ขึ้น 

๒. ประชาชนมทีกัษะและไดร้บัความรูด้า้นอาชีพ น าไปสู่

เศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยนื 

๓.  ประชาชนและเกษตรกรไดส้ญัจรเสน้ทางคมนาคม 

ทีม่มีาตรฐานและเดนิทางไปมาไดอ้ย่างสะดวก 

๔.  ฤดูน า้หลากน า้ไม่ท่วมขงัและประชาชนเกษตรกร 

มแีหล่งน า้เพื่ออปุโภคบริโภค 

๕.  ประชาชนในเขตพื้นที่มไีฟฟ้าใชอ้ย่างท ัว่ถงึท ัง้ใน

ครวัเรือนและภาคการเกษตรปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ 

๖. พื้นทีส่าธารณะประโยชนไ์ดร้บัการบ ารุงดูแลรกัษา 

 

ค่าเป้าหมาย 

 ๑.  บงึแกง้เป็นสถานที่ท่องเทีย่วประจ าต าบล 

 ๒.  ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม และประชาชนร่วมกนั  ปรบัปรุงภมูทิศันภ์ายใน

หมู่บา้นใหม้สีภาพทีด่ขี ึ้น  น่าอยู่  น่ามอง   

 ๓.  ประชาชนก าจดัขยะมลูฝอยไดอ้ย่างถูกสุขลกัษณะ 

 

ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชาชนมสี่วนร่วมและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัประชาคม 

อาเซยีนใหก้บับคุลากร  ของ อบต. และประชาชนท ัว่ไป 

และองคก์รทกุภาคส่วนในการพฒันาการเมอืงและสงัคม 

เตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน AEC 

๒. องคก์รมกีารบริหารจดัการทีด่สีามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนไดท้นัท ี

๓. ความสูญเสยี  ความเสยีหายจากอบุตัเิหตุ อบุตัิภยั  

อาชญากรรมและสาธารณะภยัต่างๆ ลดลง และผูไ้ดร้บั

ความเสยีหายไดร้บัการช่วยเหลอืจาก อบต. ทนัท่วงท ี 

ผูเ้สีย่งต่อการตดิยาเสพติดไดร้บัการเฝ้าระวงัและ

ตกัเตอืน  ผูต้ิดยาเสพตดิไดร้บัการบ าบดั ท าใหชุ้มชน 

มคีวามเขม้แขง็ 

๔. อบต.ปฏบิตัติามนโยบายตามแผนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่ อปท. และนโยบายของรฐับาลทกุนโยบาย   

 

กลยุทธ ์

๑. แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา 
๒. แนวทางการพฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 
๓. แนวทางการพฒันาสง่เสริมดา้นสุขภาพและอนามยั 
๔. แนวทางการพฒันาและสง่เสริมสวสัดกิารชมุชน 
๕. แนวทางการพฒันาสง่เสริมกีฬาและนนัทนาการ 

กลยุทธ ์

๑. แนวทางการพฒันาแหลง่น า้  เพือ่การเกษตร 
๒. แนวทางการพฒันาเสริมสรา้งและเพิม่ทกัษะอาชีพของครวัเรือนและกลุม่อาชีพ 
๓. แนวทางการก่อสรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสายหลกัและถนนเพือ่การเกษตร     

๔. แนวทางการก่อสรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานและวางท่อ/ รางระบายน า้ 
๕. แนวทางการพฒันาขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
๖.  แนวทางบ ารุงดูแลรกัษาพื้นที่สาธารณะประโยชน ์

 

กลยุทธ ์

๑. แนวทางการพ ัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวและสิง่แวดลอ้ม     

 

กลยุทธ ์

๑. แนวทางการพฒันาสง่เสริมการมสีว่นร่วมและความรูใ้หก้บับุคลากรของ อบต. 

ประชาชนและองคก์รทุกภาคสว่นในการพฒันาการเมอืงและสงัคมเตรียมความพรอ้ม 

สูป่ระชาคมอาเซยีน AEC 

๒. แนวทางการพฒันาดา้นการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

๓. แนวทางสง่เสริมวธิีการป้องกนั  เฝ้าระวงั บ  าบดัผูเ้สีย่งกบัการตดิยาเสพติดและ

สง่เสริมป้องกนัระบบความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ 
๔. แนวทางการพฒันาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท.และนโยบายของรฐับาล 

กลยุทธ ์

แผนงาน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
-แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

-แผนงานงบกลาง 

 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

-แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 



-๖๐- 

          ๓.๕ รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร ์  

ความเช่ือมโยง

กบัยทุธศาสตร ์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท. 

ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์ 

อบต.บา้นเป้า 

เป้าประสงค ์

 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้

ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

หน่วย

สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ 

พฒันาสงัคมและ

คุณภาพ ชี วิต

ต า ม ห ล ั ก

ป รั ช ญ า

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพยีง 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑   

การพฒันาคนและ

สงัคมทีม่คีุณภาพ 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒  

ก า ร พ ั ฒ น า

คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนใหเ้ขม้แข็ง 

และย ัง่ยนื 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑  

การพฒันาการ 

ศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมและ

คุณภาพชวีติ 

 

๑. เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดร้บัการ

พ ัฒ น า ก า ร ศึ กษ า อ ย่ า ง เ ต็ ม

ศกัยภาพ 
 

๒. เพื่อสืบทอดศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ใหอ้ยู่สบืไป 

 
 

๓.  เพื่ อให ้เด็ ก เยาวชนและ

ประชาชนในพื้นที่ออกก าลงักาย 

ความสามคัคีกลมเกลียว สุขภาพ

แขง็แรง และห่างไกลยาเสพตดิ 
 

๔. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีุขภาวะที่ดี

เข า้ถึงบริ การสาธารณสุขที่มี

คุณภาพและมาตรฐานอย่ า ง   

เท่าเทยีม 
 

๕.  เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส

และผูไ้รท้ี่พึ่งพิงในดา้นต่างๆ ที่อยู่

อ านาจหนา้ที ่ของ อบต. 

 

๑. เด็กนักเรียนไดร้ ับการ

พฒันาการศึกษาอย่างเต็ม

ศกัยภาพ 
 

๒. ประชาชนสืบทอดศาสนา 

ศิ ล ป ว ัฒ น ธ ร ร ม  จ า รี ต

ประเพณี และภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่ใหอ้ยู่สบืไป 
 

๓.  เด็ก เยาวชน และประชาชน

ในพื้ นที่ มี ค ว า มสาม ัคค ี        

มสีุขภาพแขง็แรงและห่างไกล

ยาเสพตดิ  
 

๔. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

เขา้ถึงบริการสาธารณสุขที่มี

คุณภาพและมาตรฐานอย่าง

เท่าเทยีม 
 

๕. ผูด้อ้ยโอกาสและผูไ้รท้ี่

พึ่งพิงไดร้บัการช่วยเหลือ

ดา้นต่างๆ 

 

๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ เพิม่ขึ้น 

ปีละ ๑ 

โครงการ 

๑.๑ แนวทางกา ร

พฒันา และส่งเสริม

การศึกษา 
 

 

 

 

๑.๒ แนวทางการ

พฒันาดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม วฒันธรรม 

และประเพณีทอ้งถิน่ 
 

๑.๓ แนวทางการ

พฒันาส่งเสริมดา้น

สุขภาพและอนามยั 
 

๑.๔ แนวทางการ

พฒันา และส่งเสริม

สวสัดกิารชมุชน 
 

๑.๕ แนวทางกา ร

พฒันา ส่งเสริมกีฬา

และนนัทนาการ 

 

-โครงการส่ ง เสริม

พฒันาการเด็กเล็ก 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

อบต. บา้นเป้า 
 

-โครงการจ ัดงานวนั

ส าคญัทางพระ-พุทธ

ศาสนาและประเพณี

ท าบญุต่างๆ 
 

 

-โครงการควบคุม

และป้องกนัโรคตดิต่อ 
 

 

 

-โครงการช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาสและผู ้

ไรท้ีพ่ึง่พงิ 

 

-โครงการส่ ง เสริม

พฒันาการเด็กเล็ก

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

อบต.บา้นเป้า 

-กองการศึกษาฯ 

-ส านกัปลดั 

-กองคลงั 

-กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ยท. ๐๓ 

-๖๐- 



-๖๑- 

 
 

ความเช่ือมโยง

กบัยทุธศาสตร ์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท. 

ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์ 

อบต.บา้นเป้า 

เป้าประสงค ์

 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้

ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

หน่วย

สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ 

พั ฒ น า ขี ด

ความสามารถ ใน

ก า ร ผลิ ต ก า ร

จ ัดก า รสิ นค ้า

และบริการสรา้ง

มลูค่าเพิม่อย่างม ี

ปร ะสิทธิ ภ าพ

และย ัง่ยนื 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ 

พฒันาสงัคมและ

คุณภาพชวีติ  

ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓   

ก า ร พ ั ฒ น า

ศักยภาพและขีด

ความสามารถดา้น

การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร ์ที่  ๖  

การพ ัฒนา โครง 

สรา้งพื้นฐานเพื่อ

ร อง รับก า ร เ ป็ น

ศู น ย์ก ล า ง ท า ง

ก า ร ต ล า ด แ ล ะ                         

ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง สู่

ป ร ะ เ ท ศ ใ น

ประชาคมอาเซยีน 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒  

ก า ร พ ั ฒ น า

เศรษฐกจิ 

 

๑. เพื่อพฒันาแหล่งน ้า เพื่อให ้

เกษตรกรไดใ้ชน้ า้เพาะปลูกพชื 

 

 
๒ .  เ พื่ อ พ ัฒน าท ักษ ะ อ า ชี พ 

ฝึกอบรมอาชีพ ใหก้บัประชาชน  

เพือ่น าไปสู่เศรษฐกจิชมุชนย ัง่ยนื 

 

 

๓.  เพือ่ก่อสรา้งและปรบัปรุง

ซ่อมแซมเสน้ทางคมนาคมใหม้ี

มาตรฐาน  ประชาชนและ

เกษตรกร  สญัจรไปมาไดอ้ย่าง

สะดวก 
 

 

๑ .  เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด ้ใ ช ้น ้ า

เพาะปลูกพืชอย่างเพียงพอ  

ผลผลิตท า งก า ร เ กษต ร

เพิม่ขึ้น  รายไดเ้พิม่ขึ้น 

 

๒. ประชาชนมีทกัษะและ

ได ้ร ับ คว าม รู ้ด ้า น อ า ชี พ 

น าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่าง

ย ัง่ยนื 

 

๓.  ประชาชนและเกษตรกร 

ไดส้ญัจรเสน้ทางคมนาคมที ่

มมีาตรฐานและเดนิทางไปมา

ไดอ้ย่างสะดวก 
 

๓๐ ๓๒ ๓๔ ๓๖ เพิม่ขึ้น 

ปีละ ๒ 

โครงการ 

 

๑. แนวทางการพฒันา 

แหล่งน ้า  เพื่อ การ 

เกษตร 

 

 

๒ .  แ น วท า ง ก า ร

พฒันาเสริมสรา้งและ

เพิม่ทกัษะอาชพีของ    

ครวัเรือนและกลุม่

อาชพี 

 

๓ .  แ น วท า ง ก า ร

ก่อสรา้งและปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนสาย

หล ักและถนนเพื่ อ

การเกษตร     

 

 

-โครงกา รขุดลอก

แหลง่น า้ต่างๆ 

 

 

-โครงการฝึกอบรม

และส่ ง เ ส ริ มกลุ่ ม

อาชพีต่างๆ 

 

 

 

-โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.ภายใน หมู่บา้น

และปรบัปรุงซ่อมแซม 

ถ นนล ง หิ น ค ลุ ก / 

ลูกรงัภายในหมู่บา้น

ห รื อ เ ข ้ า สู่ พื้ น ที่

การเกษตร 

 

 

-กองช่าง 

-ส านกัปลดั 

 

 

 

 

-กองคลงั 

-กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๑- 



-๖๒- 

-๖๕- -๖๒- 

 

 

ความเช่ือมโยง

กบัยทุธศาสตร ์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท. 

ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์ 

อบต.บา้นเป้า 

เป้าประสงค ์

 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้

ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

หน่วยสนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ 

พั ฒ น า ขี ด

ความสามารถ ใน

ก า ร ผลิ ต ก า ร

จ ัดก า รสิ นค ้า

และบริการสรา้ง

มลูค่าเพิม่อย่างม ี

ปร ะสิทธิ ภ าพ

และย ัง่ยนื 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ 

พฒันาสงัคมและ

คุณภาพชวีติ  

ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓   

ก า ร พ ั ฒ น า

ศักยภาพและขีด

ความสามารถดา้น

การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร ์ที่  ๖  

การพ ัฒนา โครง 

สรา้งพื้นฐานเพื่อ

ร อง รับก า ร เ ป็ น

ศู น ย์ก ล า ง ท า ง

ก า ร ต ล า ด แ ล ะ                         

ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง สู่

ป ร ะ เ ท ศ ใ น

ประชาคมอาเซยีน 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒  

ก า ร พ ั ฒ น า

เศรษฐกจิ 

 

๔.  เพื่อก่อสรา้งวางท่อหรือราง

ระบายน ้า ป้องกนัน ้าท่วมขงัใน

ฤดูน า้หลากและบริหารจดัการ   

ขดุลอก  ปรบัปรุงซ่อมแซมแหล่ง

น า้เพือ่อปุโภคบริโภค 

 

 

๕.  เพื่อใหป้ระชาชนในเขตพื้นที่

มไีฟฟ้าใชอ้ย่างท ัว่ถงึในครวัเรือน

และภาคการเกษตร 

 

 

 

๖.  เพือ่บ ารุงดูแลรกัษาพื้นที่

สาธารณะประโยชน ์

 

 

 

๔.  ฤดูน า้หลากน า้ไมท่่วมขงั

และประชาชน  เกษตรกรมี

แหลง่น า้เพือ่อปุโภคบริโภค 

 

 

 

 

๕.  ประชาชนในเขตพื้นทีม่ ี

ไฟฟ้าใชอ้ย่างท ัว่ถงึท ัง้ใน

ครวัเรือนและภาคการเกษตร

ปลอดภยัในชวีติ และ

ทรพัยส์นิ 

 

๖. พื้นทีส่าธารณะประโยชน์

ไดร้บัการบ ารุงดูแลรกัษา 

 

 

๓๐ ๓๒ ๓๔ ๓๖ 
เพิม่ขึ้น 

ปีละ ๒ 

โครงการ 

 

๔ .  แ น ว ท า ง ก า ร

ก่อสรา้งและปรบัปรุง

ซ่อมแซมสะพานและ 

วางท่อ/ รางระบายน า้ 

 

 

 

๕ .  แ น ว ท า ง ก า ร

พฒันาขยายเขตไฟฟ้า 

ตดิต ัง้และซ่อมแซม 

ไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 

๖.  แนวทางบ ารุง

ดูแลรกัษาพื้นที่

สาธารณะประโยชน ์

 

 

 

-โครงการก่อสรา้งวาง

ท่อหรือรางระบายน า้ 

ค.ส.ล.ภายในหมู่บา้น 

หรือขดุลอก ปรบัปรุง

ซ่อมแซม แหล่งน ้า

เพือ่อปุโภคบริโภค 

 

-โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า

ขยายเขตไฟฟ้าติดต ัง้

และซ่อมแซม โคมไฟ

และไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 

-โครงการปรบัปรุง ต่อ

เติม ซ่อมแซม บ ารุง

ดู แ ล รั ก ษ า พื้ น ที่

สาธารณะประโยชน์

ในเขต อบต.บา้นเป้า 

 

-กองช่าง 

 

 

-ส านกัปลดั 

-กองคลงั 

-กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



-๖๓- 

-๖๓-  

ความเช่ือมโยง

กบัยทุธศาสตร ์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท. 

ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์ 

อบต.บา้นเป้า 

เป้าประสงค ์

 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้

ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

หน่วยสนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓   

บริหารจ ัดการ

ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและ

สิ่ ง แ ว ด ล ้อ ม 

แบบมีส่วนร่วม

อย่างย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๗   

ก า ร จ ั ด ก า ร

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่ งแวดล อ้ม 

แบบมสี่วนร่วมและ

ย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓  

การพฒันาแหล่ง

ท่องเที่ ยวและ

สิง่แวดลอ้ม 

 

๑.  เพื่อใหบ้ึงแกง้ เป็นสถานที่

ท่องเทีย่ว  ประจ าต าบล 

 

๒. เพื่อใหป้ระชาชน มสี่วนร่วมใน

การอนุรกัษท์รพัยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มและภูมิท ัศน์

ภายในหมูบ่า้นน่าอยู่    น่ามอง   

 

 ๓. เพือ่ใหป้ระชาชน สามารถก าจดั

ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ไ ด ้อ ย่ า ง ถู ก

สุขลกัษณะ 

 

 

๑.  บงึแกง้เป็นสถานที่

ท่องเทีย่วประจ าต าบล 

 

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์ ท ร ั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ร่ ว ม กัน                 

ปรับป รุ งภู มิท ัศน์ภายใน 

หมู่ บ า้นให ้มีสภาพที่ดี ขึ้ น     

น่าอยู่  น่ามอง   

 

๓. ประชาชนก าจดัขยะมลู

ฝอยไดอ้ย่างถูกสุขลกัษณะ 

 

๕ ๖ ๗ ๘ เพิม่ขึ้น 

ปีละ ๑ 

โครงการ 

- แนวทางการพฒันา

แหลง่ท่องเทีย่วและ

สิง่แวดลอ้ม 

 

 

-โครงการพฒันาและ

ป รั บ ป รุ ง ส ถ า น ที่

ท่องเทีย่ว ”บงึแกง้” 

 

-โครงการปรับปรุ ง    

ภูมิทศัน์บริ เวณทาง    

เขา้หมูบ่า้น 

 

-โครงกา รรณรงค์

ประหย ัด พลงังาน

และการใชพ้ลงังาน

ทดแทน 

 

-โครงการจดัการขยะ

มู ล ฝ อ ย แ ล ะ สิ่ ง

ปฏกูิลภายในหมูบา้น

และโรงเรียน 

 

-ส านกัปลดั -กองคลงั 

-กองช่าง 

-กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 

 



-๖๔- 

-๖๔- 

 

ความเช่ือมโยง

กบัยทุธศาสตร ์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท. 

ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์ 

อบต.บา้นเป้า 

เป้าประสงค ์

 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้

ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

หน่วยสนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔   

พฒันาสงัคมและ

คุณภาพ ชี วิต

ต า ม ห ล ั ก

ป รั ช ญ า

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพยีง 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๘   

การบริหารจดัการ

บ ้า น เ มื อ ง ที่ ดี มี

ประสทิธิภาพ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔  

ก า ร บ ริ ห า ร

จดัการองค์กร/

บ ้า น เมื อ งที่ ดี

และการพฒันา

ต ามแผนกา ร

กระจาย อ านาจ

ให ้แ ก่ อ ง ค์ก ร

ปกครองส่ วน

ท ้อ ง ถิ่ น แ ล ะ

แนวน โยบ า ย

ของรฐับาล 

 

 

 

๑. เพือ่ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมและ 

ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัประชาคม 

อาเซยีนใหก้บับคุลากร  ของ อบต.  และ 

ประชาชนท ัว่ไปและองคก์รทกุ 

ภาคส่วนในการพฒันาการเมอืง 

และสงัคม เตรียมความพรอ้ม 

สู่ประชาคมอาเซยีน AEC 

๒. เพื่อใหก้ารบริหารจ ัดการ

ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร ใ ห ้ส า ม า ร ถ

ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนไดท้นัท ี
 

          ๓. เพือ่เป็นการป้องกนั เฝ้าระวงั

บดัผู ้       เสีย่งกบัการตดิยาเสพตดิและ 

             การรกัษาชมุชนใหเ้ขม้แขง็         
  

            

๑. ประชาชนมสี่วนร่วมและ 

ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัประชาคม 

อาเซยีนใหก้บับคุลากร ของ  

อบต. และประชาชนท ัว่ไป 

และองคก์รทกุภาคส่วน 

ในการพฒันาการเมอืงและ 

สงัคมเตรียมความพรอ้ม 

สู่ประชาคมอาเซยีน  AEC 

๒ . อ งค์ก ร มีก า ร บ ริ ห า ร

จดัการที่ดสีามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน

ไดท้นัท ี

 

๓. ความสูญเสยีความ

เสยีหายจากอบุตัเิหต ุ 

อบุตัภิยั  อาชญากรรมและ

สาธารณะภยัต่าง ๆ  ลดลง  

๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ เพิม่ขึ้น 

ปีละ ๑ 

โครงการ 

 

๑ .  แ น ว ท า ง ก า ร

พฒันาส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมและความรู ้

ให ก้ ับบุคลากรของ 

อบต. ประชาชนและ

องคก์รทกุภาคส่วนใน

การพฒันาการเมือง

และส ัง คม เตรี ยม

ค ว า ม พ ร ้ อ ม สู่

ประชาคมอาเซียน 

AEC 

 

๒ .  แ น วท า ง ก า ร

พ ัฒ น า ด ้ า น ก า ร

บริหารจดัการภายใน

องคก์ร 

 

 

๓. แนวทางส่งเสริม 

วธิีการป้องกนั เฝ้าระวงั 

บ าบดัผูเ้สีย่งกบัการ 

ตดิยาเสพตดิและ 

ส่งเสริม ป้องกนัระบบ

ความปลอดภยัในชวีติ 

และทรพัยส์นิ 

 

 

- โครงการจดัอบรมให ้

ความรูเ้กี่ยวกบัความรู ้

ประชาคมอาเซียน

AEC,ประชาธิปไตย

,ดา้นกฎหมาย, พรบ.

ขอ้มูล ข่าวสาร,ดา้น

กองทนุต่างๆและการ

มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

ประชาชน 

 

 

 

 

-โครงการจดัซื้อ จดัจา้ง 

ครุภณัฑ ์วสัดุส านกั 

ง าน บริ ก าร ต่ า งๆ 

ฯ ลฯ  เ พื่ อ บ ริ ห า ร

จดัการภายในองคก์ร 

 

 

-โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม

อาสาสมคัรป้องกัน

ฝ่ายพลเรือนประจ า

ต าบล และ อบรม

เยาวชนเพื่อป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายา

เ สพติ ด /  ต ั้ง ด่ า น

ตรวจสารเสพตดิ 
 

-ส านกัปลดั -กองคลงั 

-กองช่าง 

-กองการศึกษาฯ 

 



-๖๕- 

-๖๕- 

 

ความเช่ือมโยง

กบัยทุธศาสตร ์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์อปท. 

ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์ 

อบต.บา้นเป้า 

เป้าประสงค ์

 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้

ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/ 

โครงการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

หน่วยสนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔   

พฒันาสงัคมและ

คุณภาพ ชี วิต

ต า ม ห ล ั ก

ป รั ช ญ า

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพยีง 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๘   

การบริหารจดัการ

บ ้า น เ มื อ ง ที่ ดี มี

ประสทิธิภาพ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔  

ก า ร บ ริ ห า ร

จดัการองค์กร/

บ ้า น เมื อ งที่ ดี

และการพฒันา

ต ามแผนกา ร

กระจาย อ านาจ

ให ้แ ก่ อ ง ค์ก ร

ปกครองส่ วน

ท ้อ ง ถิ่ น แ ล ะ

แนวน โยบ า ย

ของรฐับาล 

 

 

พรอ้มท ัง้ 

สนบัสนุนและส่งเสริมการป้องกนั

และแก ้ ปัญห าความ รุนแร ง  

คว าม เสียห ายจ ากอุบ ัติ เ ห ต ุ 

อุบ ัติ ภ ัย   อ า ชญากร รมและ

สาธารณะภยัต่าง ๆ 

 

 

 

๔. เพื่อเป็นการสนองและปฏิบตัิ

ต ามน โยบ ายต ามแผน  ก า ร

กระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท.และ

นโยบายของรฐับาล   

 

 
 

 

และผูไ้ดร้บัความเสยีหายไดร้บั

การ ช่ วยเหลือจาก อบต. 

ทนัท่วงที  ผูเ้สี่ยงต่อการติด

ยาเสพติดไดร้บัการเฝ้าระวงั

และตกัเตือน  ผูต้ิดยาเสพ

ติดไดร้ ับการบ าบ ัด ท าให ้

ชมุชนมคีวามเขม้แขง็ 
 

๔. อบต.ปฏบิตัิตามนโยบาย

ตามแผนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่ อปท. และนโยบาย

ของรฐับาลทกุนโยบาย   

 

๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ เพิม่ขึ้น 

ปีละ ๑ 

โครงการ 

 

 

 

 

๔ .  แ น ว ท า ง ก า ร

พฒันาตามแผนการ

กระจายอ านาจใหแ้ก่ 

อปท. และ นโยบาย

ของรฐับาล 

 

 

-โครงการป้องกนัสา

ธารณภยั/ โครงการ

จ ัด ห น่ ว ย บ ริ ก า ร

การแพทยฉุ์กเฉิน 

 

 

 

-โครงการอุดหนุน

ต่างๆ ตามมนโยบาย

ของแผนกระจ าย

อ านาจและนโยบาย

ของรฐับาล 

-ส านกัปลดั -กองคลงั 

-กองช่าง 

-กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



-๖๖- 

ส่วนที่ ๔  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ 
 

              ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

๑ กา รพัฒนา กา รศึ ก ษ า 

ศาสนา วัฒนธรรมและ

คุณภาพชวีิต 

-บรหิารทั่วไป 

-บรกิารชุมชนและ

สังคม 

-การศึกษา 

-สังคมสงเคราะห ์

-ศาสนาวัฒนธรรมและ  

  นนัทนาการ 

-สาธารณสุข 

-สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

-งบกลาง 

-กองการศึกษา 

-ส านักปลดั 

-กองช่าง 

-กองคลัง 

๒ การพัฒนาเศรษฐกจิ -ด้านเศรษฐกจิ 

-บรกิารชุมชนและ

สังคม 

-การเกษตร 

-อุตสาหกรรมและการโยธา 

-เคหะและชุมชน 

 

-ส านักปลดั 

-กองช่าง 

 

 

-กองคลัง 

-กองการศึกษา 

 

๓ การพัฒนาแหลง่ทอ่งเที่ยว

และสิ่งแวดล้อม 

-บรกิารชุมชนและ

สังคม 

 

-เคหะและชุมชน 

 

-ส านักปลดั 

-กองช่าง 

 

-กองคลัง 

-กองการศึกษา 

 

๔ การบริหารจัดการองค์กร/ 

บ้ า น เมื อ งที่ ดี แ ล ะกา ร

พั ฒ น า ต า ม แ ผ น ก า ร

กร ะจ ายอ า น า จ ใ ห้ แ ก่

อ ง ค์ ก ร ป กค ร อ ง ส่ ว น

ท้องถิ่นและแนวนโยบาย

ของรัฐบาล 

-บรหิารทั่วไป 

-บรกิารชุมชนและ

สังคม 

-บรหิารงานทั่วไป 

-การรักษาความสงบภายใน 

 

-ส านักปลดั 

-กองคลัง 

-กองการศึกษา 

-กองช่าง 

 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑.๑ แผนงานการศึกษา ๖ ๑๐,๔๐๐,๐๐๐

๑.๒ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ๕ ๘๕๐,๐๐๐

๑.๓ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ๙ ๘๔๐,๐๐๐

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข ๕ ๖๕๐,๐๐๐

๑.๕ แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ๓ ๑๓๕,๐๐๐

๑.๖ แผนงานงบกลาง ๒ ๔,๘๐๐,๐๐๐

รวม ๓๐ ๑๗,๖๗๕,๐๐๐

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำเศรษฐกจิ

๒.๑ แผนงานการเกษตร ๘ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๖ ๙๖๐,๐๐๐ ๒ ๕๐๐,๐๐๐

๒.๒ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๗๐ ๑๓,๔๖๕,๒๐๐ ๑๑ ๒,๔๘๒,๐๐๐

๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน ๙๔ ๑๖,๔๙๕,๐๐๐ ๕ ๑,๓๔๐,๐๐๐

รวม ๑๗๒ ๓๑,๑๐๐,๒๐๐ ๒๒ ๔,๗๘๒,๐๐๐ ๒ ๕๐๐,๐๐๐

บญัชีสรุปโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  แกไ้ข เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเติม คร ัง้ที่ ๑  

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นเป้ำ   อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์   จงัหวดัชยัภูมิ

ยทุธศำสตร ์

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี

๑. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำกำรศึกษำ ศำสนำวฒันธรรมและ

คุณภำพชีวิต

 -๖๗-

ผ.๐๗ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๓. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำแหลง่ท่องเที่ยวและสิ่งแวดลอ้ม

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๓๔๐,๐๐๐

รวม ๕ ๓๔๐,๐๐๐

๔.๑ แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป ๔ ๓๐๐,๐๐๐

๔.๒ แผนงานรกัษาความสงบภายใน ๑ ๕๐,๐๐๐

รวม ๕ ๓๕๐,๐๐๐

รวมทัง้สิ้น ๒๑๒ ๔๙,๔๖๕,๒๐๐ ๒๒ ๔,๗๘๒,๐๐๐ ๒ ๕๐๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี

๔. กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร/ บำ้นเมืองที่ดีและกำรพฒันำตำม

แผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นและ

แนวนโยบำยของรฐับำล

 -๖๘-

ยทุธศำสตร ์

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



~ ๖๙ ~ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  แกไ้ข เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเติม คร ัง้ที่ ๑   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภมิู 
 

      - ยทุธศาสตรจ์งัหวดั : ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ พฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑  การพฒันาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒  การพฒันาคณุภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนใหเ้ขม้แข็งและย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑  การพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและคุณภาพชีวติ 

 ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ เพื่ อ เ ป็นการส่ ง เ สริ มให ้เด็กและ

เย า วชนได ้มี โ อก าสแสดงคว าม 

สามารถดา้นต่างๆ 

-เด็กศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขต  

อบต.บา้นเป้า 

-เดก็ในเขตพื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

 ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐,๐๐๐) 

(๕๙:๓๐,๐๐๐) 

 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

 เดก็และเยาวชนไดม้โีอกาสร่วม 

 กิจกรรมในวนัเดก็แห่งชาติ  

 ไดแ้สดงความสามารถในดา้นต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการจ ัดนิทรรศการแสดง  

ผลงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.

บา้นเป้า 

เพื่อเ ป็นการเผยแพร่ผลงานศูนย์

พ ั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  แ ล ะ ส ร ้ า ง

ความสมัพนัธ์อนัดีส  าหรบัผูป้กครอง

กบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

เด็กและผูป้กครองเด็กศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

 ๑๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

(๕๙:๑๐,๐๐๐) 

 

 

 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.บา้นเป้าได ้

เผยแพร่ผลงานและผูป้กครองมี

ความสมัพนัธอ์นัดีต่อศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็  อบต.บา้นเป้า 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 



~ ๗๐ ~ 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๓ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมและ

ปรบัภูมิทศัน์ภายในศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

เพือ่ปรบัปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กใหม้ีความม ัน่คง แข็งแรง และ

ปลอดภยั 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า  ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

(๕๙:๕๐,๐๐๐) 

  ศูนยพ์ฒันา 

เดก็เลก็ 

อบต. บา้นเป้า 

 

ศู น ย์ พ ั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก มี

สภาพแวดล อ้มภายในและ

ภายนอกที่ดีสรา้งบรรยากาศที่

เอื้อต่อการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการจดักิจกรรมวนัส าคัญ

ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.

บ ้า น เ ป้ า  เ ช่ น  ว ัน ไ ห ว ้ค รู , 

ปฐมนิเทศ, วนัแม,่ วนัพ่อ 

เพื่อใหผู้ป้กครอง,เด็ก, และครูมสี่วน

ร่วมในกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ 

ผูป้กครอง,เด็ก,และครู  ๑๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

(๕๙:๑๐,๐๐๐) 

  ปีละ ๔ 

กิจกรรม 

 

ผูป้กครอง,เดก็, และครู มสี่วน

ร่วมในกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ

บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณอาหาร

กลางวนัและค่าจดัการเรียนการสอน 

(รายหวั ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต. 

บา้นเป้า   

เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

 ๕๑๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๑๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๑๐,๐๐๐) 

(๕๙:๙๓๘,๙๖๐) 

 

  ศูนยพ์ฒันา 

เดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

 

เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.

บา้นเป้า ไดร้บัการสนบัสนุนทุก

ดา้นจาก อบต.บา้นเป้า 

กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) เพือ่ใหเ้ดก็มอีาหารเสริม (นม)ดื่ม -ร.ร.บา้นพรมหว้ยข่าฯ 

-ร.ร.บา้นโนนชาด 

-ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.บา้นเป้า 

 ๔๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๔๓๐,๐๐๐) 

(๖๐:๔๓๐,๐๐๐) 

(๕๙:๒๑๐,๐๐๐) 

 

  ๒ โรงเรียน 

 

เดก็มสุีขภาพร่างกายสมบูรณ์

แขง็แรง 

กองการศึกษาฯ 

 รวม   ๖    โครงการ    ๑,๐๔๐,๐๐๐      

 



~ ๗๑ ~ 

 

๑.๒  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการจา้งเหมารถรบั-ส่งเด็ก 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.บา้นเป้า 

เพื่อใหเ้ด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.

บา้นเป้ามีรถร ับ-ส่ง ที่ปลอดภ ัยได ้

มาตรฐาน และเป็นการแบ่งเบาภาระ

ผูป้กครอง 

เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐๐,๐๐๐) 

(๕๙:๓๐๐,๐๐๐) 

  ศูนยพ์ฒันา 

เดก็เลก็ 

อบต.บา้นเป้า 

 

เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.

บา้นเป้า มรีถรบั-ส่งที่ปลอดภยั

ไดม้าตรฐานและเป็นการแบ่ง

เบาภาระผูป้กครอง 

กอง

การศึกษาฯ 

๒ โครงการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส

และผูไ้รท้ี่พึง่พงิ 

เพื่อช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสและผูไ้รท้ี่

พึ่งพิงในดา้นต่างๆ ที่อยู่อ านาจหนา้ที่ 

ของ อบต. 

หมู่บา้นในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 

อบต.บา้นเป้า 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

(๕๙๕๐,๐๐๐) 

  ผูด้อ้ยโอกาส 

และผูไ้รท้ี่

พึง่พงิ 

๑๐ หมูบ่า้น  

ผูด้อ้ยโอกาสและผูไ้รท้ี่พึ่งพิง

ไดร้บัการช่วยเหลอืดา้นต่างๆ 

 

ส านกัปลดั 

กองช่าง 

๓ โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

หนาว 

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัหนาว ผูป้ระสบภยัหนาวในเขตพื้นที่ 

อบต.บา้นเป้า 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

(๕๙:๒๐๐,๐๐๐) 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

ผูป้ระสบภยัหนาวไดร้บัความ

ช่วยเหลอืจาก อบต. 

 

 

ส านกัปลดั 

๔ โครงการก่อสรา้งทางลาดส าหรบั 

คนพกิาร 

เพื่อใหบ้ริการคนพิการ ที่มาติดต่อ 

ราชการที่ อบต. 

อบต.  ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

(๕๙:๑๐๐,๐๐๐) 

  ทางลาด ๑ 

แห่ง 

 

คนพกิารไดร้บัความสะดวกใน

การมาติดต่อราชการที่ อบต. 

กองช่าง 

๕ โครงการจา้งนกัเรียน นกัศึกษา 

ท างานช่วงปิดเทอม 

เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดใ้ชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชน์ไม่ใหยุ่้งเกี่ยวกบั

อบายมขุและยาเสพติด และใหม้รีายได ้

ช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระผูป้กครอง 

นกัเรียน นกัศึกษา 

ในเขตพื้นที่ อบต. 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ปีละ ๑ ครัง้ นกัเรียน นกัศึกษา ไดใ้ชเ้วลา

ว่ า ง ให ้เ ป็ นประโยชน์ไม่ ยุ่ ง

เกี่ยวกบัอบายมขุและยาเสพติด 

และใหม้ีรายไดช่้วยเหลือแบ่ง

เบาภาระผูป้กครอง 

กอง

การศึกษา 

 รวม  ๕  โครงการ    ๘๕๐,๐๐๐      



~ ๗๒ ~ 

 

๑.๓ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการจดังานประเพณีลอย

กระทง 

เพื่ออนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณีลอย

กระทงใหค้งอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตพื้นที่

อบต.บา้นเป้า 

 

 

๘๐,๐๐๐ 

(๖๑:๘๐,๐๐๐) 

(๖๐:๘๐,๐๐๐) 

(๕๙:๖๐,๐๐๐) 

  ปีละ ๑ ครัง้ ประเพณีลอยกระทงไดร้บัการ

อนุรกัษค์งอยู่ตลอดไป 

กอง

การศึกษาฯ 

๒ โครงการจดังานประเพณี

สงกรานต ์

เพื่ ออ นุร ักษ์ว ัฒนธรรมประ เพณี

สงกรานตใ์หค้งอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตพื้นที่

อบต. บา้นเป้า 

 ๘๐,๐๐๐ 

(๖๑:๘๐,๐๐๐) 

(๖๐:๘๐,๐๐๐) 

(๕๙:๓๐,๐๐๐)  

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

ประเพณีสงกรานตไ์ดร้บัการ

อนุรกัษค์งอยู่ตลอดไป 

กอง

การศึกษาฯ 

๓ โครงการจดังานประเพณี

เขา้พรรษา 

เพือ่อนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณี 

เขา้พรรษาใหค้งอยู่ตลอดไป 

วดัและสถานปฏิบตัิธรรมใน

เขตพื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

 ๔๐,๐๐๐ 

(๖๑:๔๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

(๕๙:๑๐,๐๐๐) 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

ประเพณีเขา้พรรษาไดร้บัการ

อนุรกัษค์งอยู่ตลอดไป 

กอง

การศึกษาฯ 

๔ โครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็เลก็  

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต. บา้นเป้า  

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยัใหเ้ด็ก

ไดอ้อกก าลงักาย 

 

เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.

บา้นเป้า 

 ๑๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

(๕๙:๑๐,๐๐๐) 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ ์

แขง็แรง 

กอง

การศึกษาฯ 

๕ โครงการจดัการแข่งขนักีฬา อบต.

บา้นเป้าตา้นยาเสพติด“อบต.บา้นเป้า 

เกมส”์ 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และ

ประชาชนการออกก าลงักาย 

เดก็ เยาวชน และประชาชนใน

เขต  อบต.บา้นเป้า 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

(๕๙:๔๐,๐๐๐) 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี

สุ ขภ าพ ร่ า งก ายที่ สม บู รณ์

แขง็แรง 

กอง

การศึกษาฯ 

 

 



~ ๗๓ ~ 

 

.. 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๖ โครงการส่งทีมกีฬา อบต. เขา้ร่วม

แข่งขนั เช่น  ภูนกแซว, ทอ้งถิ่น

สมัพนัธ ์

เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากร เยาวชนและ

ประชาชนออกก าลงักายและการเล่น

กีฬาเชื่อมความสมัพนัธข์องบุคลากร 

ระหว่ า งหน่วยงานภายในเขต อ .

เกษตรสมบูรณ ์

บุ ค ล า ก ร  เ ย า ว ช น  แ ล ะ

ประชาชนในเขต อบต.บา้นเป้า 

 ๓๐,๐๐๐ 

(๖๐:๓๐,๐๐๐) 

(๕๙:๓๐,๐๐๐) 

 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

บุคลากร เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพร่ างกายที่ สมบู รณ์

แขง็แรง 

กองการศึกษาฯ 

 

๗ โครงการก่อสรา้งลานกีฬา คสล. 

บริเวณหนองสงัข ์

เพื่อสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดเ้ล่นกีฬา 

รูร้กัสามคัคีและสุขภาพแขง็แรง 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกวา้ง ๓๐ ม. ยาว 

๔๐ม. หนา ๐.๑๒ ม. 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๙๐% 

ประชาชนในพื้ นที่มีความ

ส า ม ัค คี แ ล ะมี สุ ข ภ า พที่

แขง็แรง  

กองช่าง 

๘ โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬา  

และการออกก าลงัภายในหมู่บา้น 

บา้นโนนสงัข ์ม.๕ 

เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมกีฬาและการออก

ก าลงัภายในหมูบ่า้น  

เดก็ เยาวชน และประชาชนใน

เขต อบต.บา้นเป้า ม ๕ 

 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๙๐% 

 

เด็ก เยาวชน และประชาชน

มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์

แขง็แรง 

ส านกัปลดั 

๙ โครงการปรบัปรุงลานกีฬา คสล. 

บริเวณศูนยเ์รียนรูช้มุชน  ม. ๖  

เพื่อปร ับป รุงลานกีฬาใหม้ีสภาพ

สมบูรณพ์รอ้มใหป้ระชาชนไดเ้ล่นกีฬา 

รูร้กัสามคัคีและสุขภาพแขง็แรง 

หมู่ที่๖ ลานกีฬา ติดตัง้ระบบ 

ไฟฟ้ารอบสนามตีเสน้ลานกีฬา 

และท าประตูฟุตซอล 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๙๐% 

 

ประชาชนไดใ้ชล้านกีฬาเพื่อ

เล่นกีฬาชนิดต่างๆ พรอ้มมี

ความสามคัคีและมสุีขภาพที่

แขง็แรง  

กองช่าง 

 

 
รวม  ๙   โครงการ    ๘๔๐,๐๐๐ 

     

 

 

 



~ ๗๔ ~ 

 

๑.๔  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการจดัซื้อวสัดุวิทยาศาสตร์

หรือการแพทย ์

เพื่อจ ัดซื้ อวสัดุควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อต่างๆ ฯลฯ 

ประชาชน เดก็เลก็ และสตัว ์

เลี้ยงทุกหมูบ่า้นในเขตพื้นที่ 

อบต.บา้นเป้า 

 ๑๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

(๕๙:๙๐,๐๐๐) 

 

  ๑๐ หมูบ่า้น 

๒ โรงเรียน 

๑ศูนยพ์ฒันาฯ 

ประชาชน  เดก็เลก็ และสตัว ์

เลี้ยงไมป่่วยเป็นโรคติดต่อ 

 

ส านกัปลดั 

๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ เพื่อใหก้ารดูแลส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ

ระยะยาว กลุ่มติดสงัคม กลุ่มติดบา้น 

กลุม่ติดเตียง 

ผูสู้งอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปทุกคน 

ทุกหมูบ่า้นเขต อบต. 

 ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐,๐๐๐) 

  ผูสู้งอายุ ๑๐ 

หมูบ่า้น 

ดูแลส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ

ระยะยาว กลุม่ติดสงัคม กลุม่ติด

บา้น กลุม่ติดเตยีง ใหม้สุีขภาพ

ที่ดขีึ้น 

 

๓ โครงการต าบลจดัการสุขภาพ เพือ่การดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุม่วยั กลุม่เดก็และสตรี วยัเรียน 

วยัรุ่น วยัท างาน ผูสู้งอายุ 

 ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐,๐๐๐) 

  ๑๐ หมูบ่า้น 

 

ดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุม่วยั

ต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วและสนอง

ต่อความตอ้งการของกลุม่วยั 

 

๔ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 

เบื้องตน้  

เพื่ อ ให ้คว าม รู ้เ กี่ ย วกับการปฐม

พย าบ า ล เ บื้ อ ง ต ้น แ ล ะส า ม า ร ถ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตุไดท้นัท่วงที 

เจา้หนา้ที่กูช้พี, อปพร., 

อสม. ของอบต.บา้นเป้า 

 ๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐,๐๐๐) 

  ประชาชนที่

เจบ็ป่วยไดร้บั

ประโยชน๙์๐ % 

ผูป่้วยไดร้บัการปฐมพยาบาล

เบื้องตน้และสามารถช่วยเหลอื

น าส่ง รพ.ไดอ้ย่างปลอดภยั 

ส านกัปลดั 

๕ โครงการจดัหน่วยบริการการแพทย ์

ฉุกเฉิน 

เพือ่ใหบ้ริการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน หมู่บ า้นในเขตพื้ นที่ ร ับผิด - 

ชอบของ อบต.บา้นเป้า 

 

 ๔๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๔๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๔๕๐,๐๐๐) 

(๕๙:๔๕๐,๐๐๐) 

  ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน์

๑๐๐% 

ประชาชนไดร้บัการให ้บริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน 

ส านกัปลดั 

 รวม   ๕  โครงการ    ๖๕๐,๐๐๐      

 

 



~ ๗๕ ~ 

 

๑.๕  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการป้องกนัความรุนแรงกบั

เดก็ สตรีและบุคคลในครอบครวั 

เพือ่เป็นป้องกนัความรุนแรงกบัเดก็ 

สตรีและบุคคลในครอบครวั 

หมู่บา้นในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 

อบต.บา้นเป้า 

 ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐,๐๐๐) 

(๕๙:๓๐,๐๐๐) 

  ๑๐ หมูบ่า้น 

 

เ ด็ ก  ส ต รี แ ล ะ บุ ค ค ล ใ น

ครอบครัวมีความปลอดภ ัย 

และความสุข 

 

ส านกัปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

กลุม่อาชพีต่างๆ 

เ พื่ อ พ ัฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ (ทอ

เสือ่กก ม.๔, เลี้ยงปลา(ม.๕) เลี้ยงกบ

ม.๔,ท าพริกป่น ม.๔,ปลูกผกัแบบกางมุง้ 

ม.๔, ส่งเสริมจกัรสานตระกรา้หวาย 

ม.๕ ,แปรรูปผลติ ม.๕,ทอผา้ ม.๑๑) 

ประชาชนในเขต อบต. บา้นเป้า  ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

(๕๙:๑๐๐,๐๐๐) 

 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

ประชาชนไดร้บัความรูแ้ละ

สามารถพฒันาผลผลติทาง

การเกษตร 
 

ส านกัปลดั 

๓ โครงการออกรา้นแสดงผลิต - 

ภณัฑข์องกลุ่มแม่บา้นในงานพระ

ไกรสหีนาท 

เพือ่จ าหน่ายและแสดงผลติภณัฑข์อง

กลุม่แมบ่า้น สรา้งความสามคัคีและเกิด

รายได ้

อ.เกษตรสมบูรณ์  ๕,๐๐๐ 

(๖๑:๕,๐๐๐) 

(๖๐:๕,๐๐๐) 

(๕๙:๕,๐๐๐) 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

กลุ่มแม่บา้นเกิดความสามคัคี

และมรีายได ้

ส านกัปลดั 

 รวม   ๓   โครงการ    ๑๓๕,๐๐๐      

 

 

 

 



~ ๗๖ ~ 

 

๑.๖  แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ทอ้งถิน่ 

เพื่อส่งเสริมกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ใหเ้ขม้แขง็มากขึ้น 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๖๐,๐๐๐) 

(๕๙:๕๐,๐๐๐) 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพ

เขม้แขง็มากขึ้น 

ส านกัปลดั 

๒ โครงการ ช่วยเหลือ ผู ้สู งอา ยุ ,      

ผูพ้กิาร, ผูต้ิดเชื้อเอดส,์  

เพือ่ช่วยเหลอืเบี้ยยงัชพีใหผู้สู้งอายุ, 

ผูพ้กิาร, ผูต้ิดเชื้อเอดส,์ สามารถใช ้

ชวีติในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

ผูสู้งอายุ, ผูพ้กิาร, ผูต้ิดเชื้อ

เอดส,์ ในเขต อบต.บา้นเป้า 

 ๔,๗๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๔,๖๐๐,๐๐๐) 

  ทุกเดอืน ผูสู้งอายุ, ผูพ้กิาร, ผูต้ิดเชื้อเอดส,์ 

สามารถใชช้ีวิตในส ังคมได ้

อย่างมคีวามสุข 

ส านกัปลดั 

 รวม   ๒   โครงการ    ๔,๘๐๐,๐๐๐      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๗๗ ~ 

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

        ๒.๑  แผนงานการเกษตร 

 

 

- ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :    ยุทธศาสตรท์ี ่๑  พฒันาขดีความสามารถในการผลติการจดัการสนิคา้และบรกิารสรา้งมลูค่าเพิม่อย่างมปีระสทิธภิาพและย ัง่ยนื 

                  ยุทธศาสตรท์ี ่๔  พฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติ  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี ่๓  การพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถดา้นการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท์ี ่๖  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศใน  

                     ประชาคมอาเซยีน 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอ

บหลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการฝายชะลอน า้ (ฝายแมว้)   

จ านวน ๑ จดุ ม.๔ ล  าน า้พรม 

เพื่อก ั้นชะลอน ้า ใหไ้หลชา้ลง 

และสามารถกกัเก็บน า้ไวใ้ชด้า้น

เกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกวา้ง ๑๓.๐๐ 

เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง

๒.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จดุ 

  ๑๔๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๔๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๔๐,๐๐๐) 

 เกษตรไดร้บั

ประโยชน๘์๐% 

 

เกษตรกรไดใ้ชน้ ้าที่ถูกก ัก

เ ก็ บ จ า ก ฝ า ย ช ะ ล อ น ้ า      

เพือ่การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

๒ โครงการฝายชะลอน า้ (ฝายแมว้)   

จ านวน  ๒ จดุ  ม.๕ 

เพือ่ก ัน้ชะลอน า้ ใหไ้หลชา้ลงและ

สามารถกัก เก็บน ้า ไ ว ใ้ช ้ด ้าน

เกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกวา้ง ๑๓.๐๐ 

เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง

๒.๐๐ เมตร จ านวน ๒ จดุ 

  ๒๘๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๘๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๘๐,๐๐๐) 

 เกษตรไดร้บั

ประโยชน๘์๐% 

 

เกษตรกรไดใ้ชน้ ้าที่ถูกก ัก

เ ก็ บ จ า ก ฝ า ย ช ะ ล อ น ้ า      

เพือ่การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

๓ โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตร ม.๕ 

เพือ่ใหเ้กษตรกรในหมู่บา้นมรีะบบ

น า้บาดาลใชใ้นการ เกษตร 

หมู่ที่ ๕ ภายในพื้นที่การเกษตร   ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

 ประชาชนไดร้บั

ประโยชน๑์๐๐% 

เพื่อให เ้กษตรกรในหมู่บ า้นมี

ระบบน า้บาดาลใชใ้นการเกษตร 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกล  าหว้ยบุ่งพรอ้ม

ยา้ยดนิ ม.๕ 

เพื่อขุดลอกล  าหว้ยบุ่งใหม้ีความ

ลึกสามารถเก็บกบัน า้ไดม้ากขึ้น 

พรอ้มยา้ยดนิออกจากพื้นที่ 

หมู่ที่ ๕  ล  าหว้ยบุ่ง  ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ล าหว้ยบุ่งเก็บกกัน า้ไดม้าก

ขึ้นประชาชนและเกษตรกร

ไดใ้ชน้ า้เพือ่อปุโภค บริโภค  

กองช่าง 

๕ โครงการขดุลอกวงัหนิหูด ม.๕ เพื่อขุดลอกวงัหินหูดใหม้ีความ

ลกึสามารถเก็บกบัน า้ ไดม้ากขึ้น 

พรอ้มยา้ยดนิออกจากพื้นที่ 

หมู่ที่ ๕  วงัหนิหูด  ๒๐๐,๐๐๐   เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

วงัหินหูดเก็บกกัน า้ไดม้าก

ขึ้นประชาชนและเกษตรกร

ไดใ้ชน้ า้เพือ่อปุโภค บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๘ ~ 

 

..... 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๖ โครงการก่อสรา้งฝายน ้าลน้

เครือผกัขะ ม.๕ 

เพือ่ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ใหส้ามารถ

กัก เ ก็ บน ้า ใ ห ้ป ร ะช า ชนแล ะ

เกษตรกรไดใ้ชน้ ้า เพื่ออุปโภค 

บริโภค 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกวา้ง ๑๕ เมตร   

สนัฝายสูง๑.๕๐ม. หนา๐.๒๐ ม. 

จดุด าเนินการเครือผกัขะ 

  ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ฝายน า้ลน้เครือผกัขะกกัเก็บ

น า้ไดม้ากขึ้นประชาชนและ

เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด ้ใ ช ้น ้ า เ พื่ อ

อปุโภค บริโภค  

กองช่าง 

๗ โครงการฝายชะลอน า้ (ฝายแมว้)   

จ านวน  ๑ จดุ  ม.๖ 

เพื่อก ั้นชะลอน ้า ใหไ้หลชา้ลง 

และสามารถกกัเก็บน า้ไวใ้ชด้า้น

เกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๖ ขนาดกวา้ง ๑๓.๐๐ 

เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง

๒.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จดุ 

  ๑๔๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๔๐,๐๐๐) 

 เกษตรไดร้บั

ประโยชน๘์๐% 

เกษตรกรไดใ้ชน้ ้าที่ถูกก ัก

เ ก็ บ จ า ก ฝ า ย ช ะ ล อ น ้ า      

เพือ่การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 

 

๘ โครงการเจาะบ่ อบาดาลเพื่ อ

การเกษตร  ม.๘  

เพื่อให เ้กษตรกรในหมู่บ า้นมี

ระบบน า้บาดาลใชใ้นการเกษตร 
หมู่ที่๘ พื้นที่การเกษตร หมูท่ี่๘   ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

 เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรในหมู่บา้นมรีะบบ

น า้บาดาลใชใ้นการเกษตร 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสรา้งฝายวงัหมอ้

กระทะ  ม.๑๑ 

เพือ่ใหฝ้ายวงัหมอ้กระทะสามารถ

กกัเก็บน า้ไดด้ปีระชาชนมนี า้

อปุโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง ๑๕ ม. 

สูง ๑.๕๐ เมตร 

 

 ๔๐๐,๐๐๐   เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ฝายวงัหมอ้กระทะสามารถ กกั

เก็บน ้าไดด้ีประชาชนมีน ้า

อปุโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอกร่องหอย - 

บา้นเตาถ่าน ม.๑๓ 

เพือ่ขดุลอกร่องหอย-บา้นเตาถ่าน

ใหม้ีความลึกสามารถเก็บกับน า้

ไดม้ากขึ้นพรอ้มยา้ยดินออกจาก

พื้นที่ 

หมู่ที่๑๓ ร่องหอย-บา้นเตาถ่าน    ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐๐,๐๐๐) 

ประชาชนไดร้บั

ประโยชน๑์๐๐% 

ร่องหอย-บา้นเตาถ่านเก็บกกั

น า้ไดม้ากขึ้นประชาชนและ

เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด ้ใ ช ้น ้ า เ พื่ อ

อปุโภค บริโภค  

กองช่าง 

๑๑ โครงการขุดลอกล  าหว้ยชนั ม.๑๓ เพื่อขุดลอกล  าหว้ยชนัใหม้คีวาม

ลกึสามารถเก็บกบัน า้ไดม้ากขึ้น 

พรอ้มยา้ยดนิออกจากพื้นที่ 

หมู่ที่ ๑๓  ล  าหว้ยชนั    ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๑๐๐% 

ล าหว้ยชนัเก็บกกัน า้ไดม้าก

ขึ้นประชาชนและเกษตรกร

ไดใ้ชน้ า้เพือ่อปุโภค บริโภค  

กองช่าง 

๑๒ โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช ้

สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี

ทางการเกษตร 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีความรูค้วาม

เข า้ใจในการผลิตและการใช ้

สารอินทรียอ์ย่างม ีประสทิธิภาพ

ในการลดการใชปุ้๋ยเคม ี

พื้นที่ในเขต อบต.บา้นเป้า  ๔๐,๐๐๐ 

 

  ปีละ ๑ ครัง้ 

 

เกษตรกรมีความรู ้ความ

เขา้ใจในการผลติและการใช ้

สารอนิทรียอ์ย่างมปีระสทิธิ –

ภาพ ในการลดการใชปุ้๋ยเคม ี

ส านกัปลดั 

 

 .. ... 



~ ๗๙ ~ 

 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๓ โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรติ เพื่อสนองพระราชด าริและฟ้ืนฟู

พรอ้มท ัง้เพิม่พื้นที่ป่าสเีขยีว 

พื้นที่สาธารณะประโยชนใ์นเขต 

อบต.บา้นเป้า 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

  ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน์

๘๐% 

พื้นที่สาธารณะประโยชน์

มตีน้ไม ้สิง่แวดลอ้มที่ดี

และช่วยลดภาวะโลกรอ้น 

ส านกัปลดั 

๑๔ โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมคัร

พทิกัษป่์า (อส.ทป.) 

เพือ่สนบัสนุนกิจกรรมอาสาสมคัร

พทิกัษป่์า (อส.ทป.)  

หมูท่ี่ ๑๑ บา้นโนนชาด  ๕๐,๐๐๐ 

 

  จ านวน  

๓๐ คน 

อาสาสม ัครพิท ักษ์ป่ า

ไ ด ้ร ั บ ก า ร ส นับ ส นุ น

กิจกรรม 

ส านกัปลดั 

๑๕ โครงการจดัท าแนวกนัไฟป่า เพือ่ป้องกนัไฟป้าในช่วงฤดูแลง้ ป่าไมใ้นเขต อบต. บา้นเป้า  ๕๐,๐๐๐ 

 

  ป่าไมใ้นเขต

พื้นที่ 

ในช่วงฤดูแลง้ สามารถ

ควบคุมและป้องกนัการ

เกิดไฟป่าไมใ่หลุ้กลามได ้

 

ส านกัปลดั 

๑๖ โครงการจดัท าแนวเขตป่าชมุชนภูนกแซว เพือ่ดูแลอนุรกัษเ์ขตป่าชมุชน 

ภนูกแซว 

ป่าชมุชนภนูกแซว  ๕๐,๐๐๐ 

 

  ป่าชมุชน 

ภนูกแซว 

ป่าชมุชนภูนกแซวไดร้บั

การอนุรกัษ ์

 

ส านกัปลดั 

 รวม   ๑๖   โครงการ    ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๐ ~ 

 

๒.๒ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในหมู่บา้น ม. ๑ จากหลงั

บา้นนายสมหมาย  แสนศาลา – 

บา้นนายพงษศ์กัดิ์   กูเ้ขยีว 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑ ขนาด กวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม.

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริม

เหลก็ไม่นอ้ยกว่า๑๗๕ ตร.ม จุดด าเนินการ 

จากบา้นสมหมาย  แสนศาลา – บา้นนาย

พงษศ์กัดิ์   กูเ้ขยีว 

 ๑๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในหมูบ่า้น ม. ๑ จากที่นาย

ค าอา้ย-ที่นายเสกสรร   

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๘ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็ก ไม่นอ้ยกว่า ๕๙๒  ตร.ม     จุด

ด าเนินการ นายค าอา้ย-ที่นายเสกสรร 

  ๓๕๐,๐๐๐  ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในหมู่บา้น จุดด าเนินการ

จากที่นายศรทัธา-นางประคอง ม.๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๓ขนาดกวา้ง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็ก ไม่น ้อยกว่ า  ๑๗๕ ตร .ม  จุด

ด าเนินการจากที่นายศรทัธา-นางประคอง 

 ๑๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเขา้สู่พื้นที่การเกษตร จากที่

นางสะแจวรรณ-ที่นานายเพง็ ม.๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ไมน่อ้ยกว่า ๓๕๐ ตร.ม จุดด าเนินการจาก 

ที่นางสะแจวรรณ-ที่นานายเพง็ 

 ๒๑๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ทางเขา้หมู่บา้น 

(ปรบัความลาดชนั) ม.๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ 

เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า ๒๕๐ ตร.ม  จุด

ด าเนินการบริเวณทางเขา้หมูบ่า้น 

 ๑๕๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๑ ~ 

 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๖ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบา้นนางแคลว้ -บา้นนาย

สมพงษ ์ม.๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่นอ้ยกว่า ๒๓๒ ตร.ม. จุดด าเนินการจาก

บา้นนางแคลว้-บา้นนายสมพงษ ์  

 

 
 ๑๔๐,๐๐๐ 

 ถนน ๑ สาย 

 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ร ับ

ความสะดวกและ

ปล อดภ ัย ในกา ร

คมนาคม 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ภายในหมู่บา้น จากบา้นนายสมหมาย    

รุ่งเกษตร- โรงสูบน า้ประปา ม.๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐  เมตร

หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ไมน่อ้ยกว่า ๔๐๐ ตร.ม  จดุด าเนินการจากที่นาย

สมหมาย รุ่งเกษตร-ประปา 

 

  ๒๐๓,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๓,๐๐๐) 

 

 

 ถนน ๑ สาย 

 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ร ับ

ความสะดวกและ

ปล อดภ ัย ในกา ร

คมนาคม 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บา้น จากบา้นนาย

สจัจา  นามวจิิตร-บา้นนายหนูเรียน 

แสงขามป้อม  ม.๔  

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ 

เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า 

๑๒๖ ตร.ม จุดด าเนินการจากบา้นนายสจัจา  

นามวจิติร–บา้นนายหนูเรียน แสงขามป้อม 

 

 ๗๐,๐๐๐  

(๖๑:๗๐,๐๐๐)  

(๖๐:๙๖,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ร ับ

ความสะดวกและ

ปล อดภ ัย ในกา ร

คมนาคม 

กองช่าง 

๙ โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็จากบา้นนายรงัสรรค ์ธรรมริยา-

บา้นนายณรงค ์ยุวนานนท ์ ม.๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกวา้ง ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๓๐๐ 

เมตร  

 ๑๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๕๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ร ับ

ความสะดวกและ

ปล อดภ ัย ในกา ร

คมนาคม 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบา้นนายทองมาก  บวัโคง้-

ศาลากลางบา้น  ม.๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกวา้ง ๑.๐๐ เมตร ยาว  ๘๐ 

เมตร 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐)  

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ร ับ

ความสะดวกและ

ปล อดภ ัย ในกา ร

คมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๒ ~ 

 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๑ โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็จากบา้นนายศาสตรา   โพธิ์ชาล-ีสุด

เขตวดัทุ่มศิลา ม.๔ 

เพื่อขยายเขตใหก้วา้งขึ้ น การ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภยั 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกวา้ง ๒.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๗๐ เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

ถนน ก ว ้า ง ขึ้ น  ก า ร

ค ม น า ค ม ไ ด ้อ ย่ า ง

สะดวกรวด เร็ ว และ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

๑๒ โครงการซ่อมแซมสรา้งถนนลาดยางทบั

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น  

หมูท่ี่ ๕ จากถนนสายบา้นหญา้นาง-บา้น

โนนสงัข ์ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ

ก่อสรา้ง๑,๐๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการ

ถนนสายบา้นหญา้นาง-บา้นโนนสงัข ์

 ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบา้นนายฉลอง-บา้นนางสละ 

หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ย

กว่า ๔๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการ จาก

บา้นนายฉลอง-บา้นนางสละ 

 ๒๔๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๔๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในหมูบ่า้น ซอยโสกจัน่  ม.๕ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว 

๔๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือพื้ นที่คอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า ๑๘๐ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด 

  ๑๐๐,๐๐๐     

๑๕ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากบา้น

นายบุญหลาย-บา้นนางยุพนิ ม.๕ 

เพือ่ขยายไหลท่างใหก้วา้งขึ้น การ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภยั 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร ยาว  

๒๖๐ เมตร  

 ๖๕,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ไหล่ท า ง ให ้กว า้ งขึ้ น 

การคมนาคมไดอ้ย่าง

สะดวกรวด เร็ ว และ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๓ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๖ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

จากบา้นนางทองหยี่-บา้นนายสญัญา ม.๖ 

เ พื่ อ ให ้ป ร ะช า ชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่  ๖ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม.ยาว ๕๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก   

ไม่นอ้ยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจากที่

ทองหยี่-บา้นนายสญัญา 

 ๑๒๐,๐๐๐   ถนน ๑ 

สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ซอยปู่ตา  ม.๖ 

เ พื่ อ ให ้ป ร ะช า ชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่ ๖ขนาดกวา้ง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้ นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก       

ไมน่อ้ยกว่า ๒๘๕ ตร.ม. จดุด าเนินการซอยปู่ตา 

 ๑๗๐,๐๐๐   ถนน ๑ 

สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร จากบา้นนางทองออน- 

ที่นายคง  ม.๖ 

เ พื่ อ ให ้ป ร ะช า ชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่  ๖ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหลก็ไม่นอ้ยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการ

จากที่บา้นนางทองออน-ที่นายคง 

  ๒๑๔,๐๐๐ 

(๖๑:๒๑๔,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๓,๐๐๐) 

 

 ถนน ๑ 

สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ภายในหมู่บา้น จากบา้นนายวชิา  เอื้อศรี -

คลองชลประทาน  ม.๘ 

เ พื่ อ ให ้ป ร ะช า ชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่๘ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว๔๗ ม.

คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตไม่

นอ้ยกว่า ๑๘๘ ตรม. 

 ๑๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ 

สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ภายในหมู่บา้นจากบา้นนายบวัสี - นานาย

กาน  ม.๑๐  

เ พื่ อ ให ้ป ร ะช า ชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่  ๑๐ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็

ไมน่อ้ยกว่า ๘๐๐ ตร.ม จุดด าเนินการ จากที่นาย

บวัส-ีนานายกาน 

 ๔๘๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ 

สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

 

๒๑ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ภายในหมูบ่า้น จากนานายชลจติร  วริิยะธรรม-

นานายโกวทิ-นายสมนึก สุดม ัง่ม ีม. ๑๐ 

เ พื่ อ ให ้ป ร ะช า ชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกวา้ง๔.๐๐ ม.ยาว๒๐๐ม. หนา

๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ย

กว่า ๘๐๐ ตร.ม.จุดด าเนินการนานายชลจิตร 

วริิยะธรรม-นานายโกวทิ-นายสมนึก สุดม ัง่ม ี

 ๔๐๖,๐๐๐ 

 

  ถนน ๑ 

สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 

 



~ ๘๔ ~ 

 

……. 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๒ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

จากบา้นนายบุญสนิ-บา้นนางพร  ม.๑๑  

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบั

ใช ใ้นการคมนาคมไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่  ๑๑ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว  

๒๑๐เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้ นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกว่า๘๔๐ ตร.ม.     

.จดุด าเนินการจากที่บา้นนายบุญสนิ-บา้นนางพร 

 ๔๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๔๓๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

 

๒๓ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

จากที่บา้นนางนิรชา-บา้นนายสุทศัน ์ ม.๑๑  

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบั

ใช ใ้นการคมนาคมไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่๑ ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๗๘  เมตร  ช่วงที่๒ กวา้ง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๙๗ เมตร คอนกรีตหนา๐.๑๕ เมตร หรือ

พื้นที่ คสล.รวมไม่นอ้ยกว่า ๖๒๒ ตร.ม.จุด

ด าเนินการจากนางนิรชา-บา้นนายสุทศัน ์ 

 ๓๗๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๗๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

 

๒๔ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ภายในหมู่บา้น จากบา้นนางตอง-นายสายณัต ์ 

ม. ๑๑  

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบั

ใช ใ้นการคมนาคมไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง๔.๐๐ม. ยาว๑๐๐ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. หรือพื้ นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่   

นอ้ยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจากบา้น

นางตอง-นายสายณัต ์

 ๒๑๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๑๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๑๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๕ โครงการขยายไหล่ทางจากที่นายฉตัรชยั 

ทวลีาภ-แยกหนา้โรงเรียนบา้นโนนชาด ม.๑๑ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบั

ใช ใ้นการคมนาคมไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง๑.๐๐ม. ยาว๓๐๐ม.  หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไมน่อ้ยกว่า ๓๐๐ ตร.ม 

.จุดด า เนินการที่ น ายฉัตรช ัย  ทวีล าภ -      

แยกหนา้โรงเรียนบา้นโนนชาด 

 ๑๕๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขยายไหลท่างถนน คสล.จากบา้น

ตาซุ่น-บา้นนางบุญมา  คงเมอืง ม.๑๒ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบั

ใช ใ้นการคมนาคมไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๒ กวา้ง ๑.๐๐ ม. ยาว ๔๔๐ ม. หรือ 

พื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า ๔๔๐ ตร.ม 

 ๒๒๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

จากบา้นนายนิคม  ลาภบุญ-ภขูี้ห่าน  ม.๑๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบั

ใช ใ้นการคมนาคมไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐เมตร 

หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็

ไม่นอ้ยกว่า ๖๐๐ตร.ม.  จุดด าเนินการจาก   

นายนิคม ลาภบุญ-ภขูี้ห่าน 

  ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

 

 ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 



~ ๘๕ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๘ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั

รอบบงึแกง้ ม.๑  

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๒๘๕ เมตรลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือ

พื้นที่ลงหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๔๔๙.๗๕ ลบ.ม.

พรอ้มเกรดบดอดัแน่นจุดด าเนินการคนัคูบงึแกง้ 

 ๒๖๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๑๗,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๒๙ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลงหนิ

คลุกจากที่นายปราโมทย-์ฝายกก

กา้นเหลอืง ม. ๓ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

ลงดนิลูกรงัหนา ๐.๓๐ ม.ปริมาตรดนิลูกรงั ๑,๐๕๐ 

ลบ.ม และลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. ปริมาตรหิน

คลุก ๑๗๕ ลบม  พรอ้มเกรดบดอดัแน่นจุด

ด าเนินการจากนายปราโมทย-์ฝายกกกา้นเหลอืง 

 ๒๖๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๖๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๖๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๓๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง    

หนิคลุกเพือ่การเกษตรพรอ้มวางท่อจาก

ที่ นางสะแจวรรณ- ที่ นานายเพ็ง      

ครองเคหา ม. ๓ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. 

วางท่อ คสล. ๑.๒๐ ม. จ านวน ๕๐ ท่อน พรอ้ม   

บ่อพกั จุดด าเนินการจากที่นางสะแจวรรณ-     

ที่นานายเพง็ ครองเคหา 

 ๒๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๕๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๓๑ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลง

หนิคลุกพรอ้มเกรดบดอดัคนับ่อบุ่ง

ไข่นุ่น ม. ๔  

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ ขนาดกวา้งเฉลีย่๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

ลงหินคลุกหนา๐.๑๐เมตร หรือปริมาตรหินคลุก

ไม่นอ้ยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

จดุด าเนินการคนัคูบุ่งไข่นุ่น 

 ๑๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๒๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๓๒ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนบา้น

เป้า-บา้นกุดกวา้ง  ม. ๔ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ ขนาดกวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว  ๒,๑๕๐ ม.    

ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรหิน

คลุกไม่นอ้ยกว่า ๓๗๖.๒๕ ลบ.ม พรอ้มเกรดบด

อดัแน่น 

 ๒๒๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๖ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๓๓ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลง

ลูกรงัเพื่อการเกษตรจากที่นายปอง  

เพิม่พนู-ที่นางบุ  ส  าราญรื่น  ม. ๔ 

เ พื่ อ ป ร ั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห ้

เกษตรกรใชใ้นการขนยา้ย

ผลผลิตทางการเกษตรได ้

อย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ขนาดกวา้งเฉลี่ย๕.๐๐ม.ยาว ๑,๐๐๐ม.ลงดิน

ลูกรงัหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรงัไม่นอ้ย

กว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น จุด

ด าเนินการจากที่นายปอง เพิม่พนู-ที่นางบุ  ส  าราญรื่น 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๕๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๓๔ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลง

หินคลุกเพื่อการเกษตรจากสะพาน  

ขา้มพรม ท ัง้ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา ม. ๔ 

(ท าการนอกเขต) 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตร

ใชใ้นการขนยา้ยผลผลิต

ทางการ เกษตร ได ้อ ย่ า ง

สะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ ๔  ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ 

เมตร ลงหนิคลุก หนา ๐.๐๕  เมตร หรือปริมาตรหิน

คลุกไม่นอ้ยกว่า ๔๕๕ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

จุดด าเนินการจากสะพานขา้มพรม ท ัง้ฝัง่ซา้ยและ   

ฝัง่ขวา ม. ๔ (ท าการนอกเขต) 

 ๒๗๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๓๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๓๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรไดใ้ชถ้นนในการ

ขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตร ไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

 

 

๓๕ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่

การเกษตรหนิคลุกจากที่นายมงคล-

นายเสรี  ม.๕ 

เ พื่ อ ป ร ั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห ้

เกษตรกรใชใ้นการขนยา้ย

ผลผลิตทางการเกษตรได ้

อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 

เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร

หินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดั

แน่น จุดด าเนินการจากที่นายมงคล-นายเสรี 

 ๒๔๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๓๖ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรหินคลุกจากที่นางติ ๋ม -

นางเพชรา  ม.๕ 

เ พื่ อ ป ร ั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห ้

เกษตรกรใชใ้นการขนยา้ย

ผลผลิตทางการเกษตรได ้

อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ ม.

ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ม. หรือปริมาตรหินคลุก    

ไม่นอ้ยกว่า ๑๙๒.๕ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

จุดด าเนินการนางติม๋-นางเพชรา 

 ๑๒๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๓๗ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรหินคลุกจากที่นางพิม -

นายยงยุทธ ์ ม.๕ 

เ พื่ อ ป ร ั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห ้

เกษตรกรใชใ้นการขนยา้ย

ผลผลิตทางการเกษตรได ้

อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 

ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน

คลุกไมน่อ้ยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

 
๑๐๕,๐๐๐ 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. ... 



~ ๘๗ ~ 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๓๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเขา้สู่พื้นที่เกษตร  จากบา้นนาย

นพดล-บา้นโนนชาด ม.๕ 

เพือ่ปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกร

ใช ้ใ นก า รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐ ม.    

ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่

นอ้ยกว่า ๕๘๔ ลบ.ม. พรอ้มเกรดบดอัดแน่น      

จุดด าเนินการจากที่นายนพดล-โนนชาด 

  ๓๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๕๐,๐๐๐) 

 

 ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๓๙ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเขา้สู่

พื้ นที่การเกษตร จากที่นายสุทศัน ์ 

เศียรเขยีว-ที่นางค าเวยีง  เปคอนสาร  

ม.๕ 

เพือ่ปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกร

ใช ้ใ นก า รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม.    

ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่

นอ้ยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. พรอ้มเกรดบดอดัแน่น จากที่

นายสุทศัน ์ เศียรเขยีว-ที่นางค าเวยีง  เปคอนสาร 

  ๘๕,๐๐๐ 

(๖๑:๘๕,๐๐๐) 

(๖๐:๘๕,๐๐๐) 

 

 ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๔๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเขา้สู่พื้นที่เกษตร จากหินกอง-

บา้นโนนชาด ม.๕ 

เพือ่ปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกร

ใช ้ใ นก า รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๘๐ เมตร  

ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก  

ไม่นอ้ยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น    

จุดด าเนินการสายหินกอง-โนนชาด 

  ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๔๑ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรจากคอสะพาน-บา้นนาย

ประสาน  ม.๖ 

เพือ่ปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกร

ใช ้ใ นก า รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๖ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ 

เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาตร

หนิคลุกไมน่อ้ยกว่า๑๔๐ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

 ๘๔,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนในการ

ขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

กองช่าง 

๔๒ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรหินคลุกจากหลงัรพ.สต.-

คลอง๙  ม.๘ 

เพือ่ปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกร

ใช ้ใ นก า รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว  ๒,๗๐๐ ม.     

ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย๐.๐๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุก   

ไม่นอ้ยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม.พรอ้มเกรดบดอดัแน่น      

จดุด าเนินการ  รพ.สต.- คลอง ๙ 

 ๓๒๔,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๔๓ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรหินคลุกจากแยกทาง

หลวง ๒๕๑๙ – ถนนเลยีบคลอง ๙ 

เพือ่ปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกร

ใช ้ใ นก า รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว  ๙๐๐ ม     

ลงหนิคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก

ไม่นอ้ยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. พรอ้มเกรดบดอัดแน่น        

จุดด าเนินการจากแยกทางหลวง ๒๕๑๙–ถนนเลยีบ

คลอง ๙ 

 ๑๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 



~ ๘๘ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๔๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเขา้สู่พื้นที่การเกษตร จากศาล

ปู่เซยีงนอ้ย-คลอง๘  ม.๘ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกวา้งเฉลีย่๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ม.

ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  ๐.๐๕ เมตร หรือ

ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.

พรอ้มเกรดบดอดัแน่น จุดด าเนินการ จากทาง

เซียงนอ้ย ถึงคลอง๘ 

 ๓๖๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๔๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ภายในหมู่บา้นจากบา้นนายเอก โค

จ านง-บา้น จ.ส.ต.สยาม ม.๘ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.

ลงหนิคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน

คลุกไม่นอ้ยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม.พรอ้มเกรดบด

อดัแน่น จุดด าเนินการนายเอกโคจ านง -บา้น 

จ.ส.ต.สยาม  

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๔๖ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ

การ เกษตรสายซีวิวรีสอร์ท -คลอง

ชลประทาน  ม.๘ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 

๙๐๐ ม. และลงหนิคลุก หนาเฉลีย่ ๐.๐๕ เมตร 

ปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลบ.ม พรอ้มเกรด

บดอดัแน่น  จุดด าเนินการสายซีววิรีสอรท์-

คลองชลประทาน ๘ 

  ๒๔๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๔๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๔๐,๐๐๐) 

 

 

 ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๔๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่มงักร

ทอง-เชยีงนอ้ย ม.๘ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. 

ลงหินคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตร

หนิคลุกไม่นอ้ยกว่า๔๐๐ ลบ.ม พรอ้มเกรดบด 

อดัแน่น จดุด าเนินการไร่มงักรทอง-เชยีงนอ้ย 

 ๒๔๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๔๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๔๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๔๘ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากนา

นายสมอาจ-นานางจู  ม.๑๐ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๐ กวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ เมตร ลง

หินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่

นอ้ยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม. จุดด าเนินการ จาก

ที่นายสมอาจ-ที่นางจู   

 ๑๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



~ ๘๙ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๔๙ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจาก

ปัม๊น า้มนั-บา้นโนนสงัข ์ ม.๑๐ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๐ กวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๙๗๐ เมตร 

ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่

นอ้ยกว่า ๓๔๔.๗๕ ลบ.ม. จุดด าเนินการ จาก

ปัม้น า้มนั-โนนสงัข ์  

 ๒๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๕๐ โครงการก่อสรา้งถนนจากที่ไร่นาย

ตัม๊-นานางเตียง  ม.๑๐ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๐ กวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ เมตร ลง

หินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่

นอ้ยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. จุดด าเนินการจากที่ไร่

นายตัม๊-นานางเตียง   

 
๑๐๕,๐๐๐ 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๕๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเขา้สู่พื้นที่การเกษตร  จากสาม

แยกนานายรวม-สามแยกหว้ยสะเดา  

ม. ๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ 

ม.ลงหนิคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหนิคลุก 

๘๐๐ ลบ.ม.พรอ้มเกรดบดอัดแน่น จุด

ด าเนินการจากสามแยกนานายรวม –สาม

แยกหว้ยสะเดา 

 ๔๘๐,๐๐๐ 

(๖๑:๔๔๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

 

๕๒ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรลูกรงัจากที่นานายรวม-

พ่ออมัพร  ม.๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐เมตร ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร 

หรือปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่ า ๒๐๐ 

ลบ.ม พรอ้มเกลดบดอดัแน่น จุดด าเนินการ 

จากที่นานายรวม-พ่ออมัพร   

 ๑๒๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๕๓ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตรหินคลุกจากที่นานาย

เชี่ยวชาญ-นานางหนูแดง ม.๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐เมตร ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร 

หรือปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๑๗๕  

ลบ.ม พรอ้มเกลดบดอดัแน่น จุดด าเนินการ 

จากที่นานายเชี่ยวชาญ-นานางหนูแดง 

 ๑๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

.. ... 

 



~ ๙๐ ~ 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๕๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน   

เพื่อการเกษตรหินคลุกจากแยกนา

นายรวม-นายเขม็พร ลบบ ารุง ม.๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐

เมตร ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาตร

หนิคลุกไมน่อ้ยกว่า ๒๑๐  ลบ.ม พรอ้มเกลดบด

อดัแน่น จดุด าเนินการ จากนายรวม-นายเขม็พร 

ลบบ ารุง 

 ๑๒๖,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสรา้งถนนลงหินคลุก

เพื่อการเกษตรจากหว้ยสะเดา -ที่

นายประสทิธิ์  ค ามะตะศิลา ม.๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว๙๐๐ ม.     

ลงดินลูกร ังหนา ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดิน   

ลูกรงัไมน่อ้ยกว่า๗๒๐ลบ.ม พรอ้มเกลดบดอดัแน่น  

จุดด าเนินการจากหว้ยสะเดา-ที่นายประสิทธิ์     

ค ามะตะศิลา  

 ๙๓,๖๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๕๖ โครงการก่อสรา้งถนนลงหินคลุก

เพื่อการเกษตรจากบา้นนางทองลว้น-

ที่นานายจรุญ  ศิลคุม้ ม. ๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว๒,๐๐๐ ม     

ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก      

๔๐๐ ลบ.ม. พรอ้มเกรดบดอดัแน่นจากบา้นนาง    

ทองลว้น-ที่นานายจรุญ  ศิลคุม้    

 ๒๔๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๔๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๔๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๕๗ โครงการก่อสรา้งถนนลงหินคลุก

เพือ่การเกษตรจากที่นานายหนูแดง-

ที่นานายบุตร  ม. ๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาว ๙๐๐ ม.   

ลงดินลูกรงัหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรงั 

ไม่นอ้ยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม พรอ้มเกลดบดอดัแน่น

จดุด าเนินการจากที่นายหนูแดง-ที่นายบุตร 

 ๙๓,๖๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๕๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเพื่อการเกษตรจากที่นายบุญเลศิ 

โคกมว่ง-ที่นานายวชิยั สุจริต  ม.๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

ลงดินลูกรงัหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรงั 

ไม่นอ้ยกว่า ๘๐๐ ลบ.มพรอ้มเกลดบดอดัแน่น     

จุดด าเนินการจากที่นายบุญเลิศ โคกม่วง-ที่นาย

วชิยั สุจริต 

 ๑๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๒๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๙๑ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๕๙ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเขา้สู่

พื้นที่การเกษตรพรอ้มวางท่อ ขนาดØ 

๐.๔๐ ม.  จ านวน ๓ จุดๆ ละ ๖ท่อน  

จากที่นายมานิตย ์ ลาดเงิน - ที่นาย

บุญมา  ลาภโชค  ม.๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๑ ขนาดความกวา้ง ๔.๐๐ม. ยาว

๑,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรงัหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. 

ปริมาตรดินลูกรงัไม่นอ้ยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม 

เกรดบดอดัแน่น พรอ้มวางท่อระบายน า้ Ø

๐.๔๐ ม. จ านวน ๓ จุดๆละ ๖ ท่อน จากที่

นายมานิตย ์ ลาดเงนิ- ที่นายบุญมา  ลาภโชค 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๖๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง เพื่อการ เกษตรจากศาลา

กลางบา้น-ล าน า้พรม  ม.๑๒  

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ 

ม. ลงดนิลูกรงัหนาเฉลีย่ ๐.๘๐ เมตร ปริมาตร

ดนิลูกรงัไมน่อ้ยกว่า ๕๔๔ ลบ.ม ลงหินคลุกหนา

เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตร หินคลุก  ๖๘ ลบ.ม 

พรอ้มเกรดบดอดัแน่น  สายศาลากลางบา้น-

ล าน า้พรม 

 ๙๐,๐๐๐ 

(๖๑:๙๐,๐๐๐) 

(๖๐:๖๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๖๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเพื่อการเกษตรจากบา้นนาง

สุภาพ-หว้ยข่า ม. ๑๒  

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ 

ม.ลงดินลูกรงัหนา ๐.๒๐ ม.หรือปริมาตรดิน

ลูกรงัไม่นอ้ยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม ลงหินคลุก หนา

๐.๐๕ม.ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม 

พรอ้มเกรดบดอดัแน่น จุดด าเนินการจาก

แยกที่นางสุภาพ-หว้ยข่า 

 ๑๘๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๘๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๘๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเขา้สู่พื้นที่การเกษตร สายแยก

ทางหลวง ๒๕๑๙ ถงึที่นาเกษตรกร

บา้นหว้ยข่า  ม. ๑๒ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๒ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว 

๕๐๐ม. ลงลูกรงัหนาเฉลีย่๐.๓๐ ม.  ปริมาตร 

ดินลูกรงัไม่นอ้ยกว่า ๕๒๕ ลบ.ม. พรอ้มเกรด

บดอดัแน่น จุดด าเนินการจากสายแยกทาง

หลวง ๒๕๑๙ ถงึที่นาเกษตรกรบา้นหว้ยข่า   

 ๗๕,๐๐๐ 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



~ ๙๒ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๖๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเพื่อการเกษตรจากบา้นนาย

วาสนา-ที่นาผูใ้หญ่บา้น  ม. ๑๒ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๕๒๐ เมตร ลงดินลูกรงัหนา ๐.๒๐ เมตร 

หรือปริมาตรดินลูกรงัไม่นอ้ยกว่า๔๑๖ ลบ.ม 

ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก

ไมน่อ้ยกว่า ๑๐๔ ลบ.ม พรอ้มปรบัเกลีย่เรียบ 

จุดด าเนินการจากบา้นนายวาสนา -ที่นา

ผูใ้หญ่บา้น   

 ๑๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๕๐,๐๐๐) 

 

 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๖๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเพื่อการเกษตรจากบา้นนาย

สวา-ที่นาผูใ้หญ่บา้น  ม. ๑๒ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๗ ม.

ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน

คลุกไมน่อ้ยกว่า ๙๘.๘๐ ลบ.ม พรอ้มเกรดบด

อดัแน่น จุดด าเนิน การจากบา้นนายสวา-ที่นา

ผูใ้หญ่บา้น   

 ๕๗,๐๐๐ 

(๖๑:๕๗,๐๐๐) 

(๖๐:๕๗,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๖๕ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่

การเกษตรเสน้ทุ่งจานนาดง ม.๑๓ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๓ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว 

๑,๘๐๐ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 

หรือปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า๓๑๕ ลบ.ม. 

พรอ้มวางท่อระบายน า้และเกรดบดอดัแน่น 

จดุด าเนินการทุ่งจาน-นาดง 

 ๒๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๖๖ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเสน้

วดัป่า-ที่นายเหมน็  ม.๑๓ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๐๐ม. 

ลงหนิคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตร

หนิคลุกไมน่อ้ยกว่า๑๐๕ ลบ.ม. พรอ้มเกรด

บดอดัแน่น ถนนเสน้วดัป่า-ที่นายเหมน็ 

 ๖๓,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๙๓ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๖๗ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเสน้

สามแยกเดนิอเีคียว-นางกฤษณา 

ม.๑๓ 

เ พื่ อ ป ร ั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห ้

เกษตรกรใชใ้นการขนยา้ย

ผลผลติทางมการเกษตรได ้

อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม.    

ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตรหิน

คลุกไม่นอ้ยกว่า๓๒๐ ลบ.ม. พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

จดุด าเนินการเดิ่นเคียวถงึ ที่นางกฤษณา 

 ๒๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๖๘ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเสน้

น า้ประปาหนองหญา้ปลอ้ง ม. ๑๓ 

เ พื่ อ ป ร ั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห ้

เกษตรกรใชใ้นการขนยา้ย

ผลผลติทางมการเกษตรได ้

อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๓ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓๐ ม.     

ลงดินลูกรงัหนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร 

ปริมาตรดนิลูกรงัไมน่อ้ยกว่า ๗๘ ลบ.ม ลงหินคลุก

ตลอดเสน้ทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือปริมาตร        

หนิคลุกไมน่อ้ยกว่า ๙๙ ลบ.ม. พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

ถนนสายน า้ประปา หนองหญา้ปลอ้ง 

 ๘๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๖๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเพื่อการเกษตรจากภูชี้ ห่าน -

บา้นเตาถ่าน พรอ้มวางท่อระบายน า้ 

ม.๑๓  

เ พื่ อ ป ร ั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห ้

เกษตรกรใชใ้นการขนยา้ย

ผลผลติทางมการเกษตรได ้

อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๓ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ม. ยาว ๕๐๐ ม.     

ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่

นอ้ยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.เกรดบดอดัแน่น พรอ้มวางท่อ

ระบายน า้ (ท าการนอกเขตต าบล) จุดด าเนินการจาก   

ภชูี้ห่าน-บา้นเตาถ่าน 

 ๑๒๑,๐๐๐ 

(๖๑:๑๒๑,๐๐๐) 

 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๗๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง เพื่อการเกษตรจากที่ นาย

ไวพจน-์นายไสว  ม. ๑๓  

เ พื่ อ ป ร ั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห ้

เกษตรกรใชใ้นการขนยา้ย

ผลผลติทางมการเกษตรได ้

อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓  ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหิน

คลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น ้อยกว่ า        

๒๐๐ ลบ.ม  (ท าการนอกเขตต าบล) จากที่นายไวพจน ์- 

นายไสว 

 ๑๑๗,๐๐๐ 

(๖๑:๑๑๗,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๗๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเพือ่การเกษตรจากหนองลุ่มพกุ-

ที่นายเปรียญ-ที่นายสมพศิ  ม.๑๓ 

เ พื่ อ ป ร ั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห ้

เกษตรกรใชใ้นการขนยา้ย

ผลผลติทางมการเกษตรได ้

อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.   

ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก

ไม่นอ้ยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

จากหนองลุม่พกุ-ที่นายเปรียญ-ที่นายสมพศิ 

 ๒๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๕๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

กา รขนย ้า ยผลผลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



~ ๙๔ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๗๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง เพื่อการเกษตรจากที่ นาย    

บุญเติม-ที่ยายแป๋ว  ม. ๑๓ 

เพือ่ปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกร

ใชใ้นการขนยา้ยผลผลิตทาง

มการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ม. ยาว

๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร 

หรือปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๔๐๐ 

ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น จากที่นาย

บุญเติม-ที่ยายแป๋ว 

 ๒๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๕๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

ก า ร ข น ย ้า ย ผ ล ผ ลิ ต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๗๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพื่อการเกษตรพร ้อมวางท่อ    

ระบายน า้ สายกุดหญา้นาง-กุดหวัชา้ง 

ม.๑๓ 

เพือ่ปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกร

ใชใ้นการขนยา้ยผลผลิตทาง

มการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๓ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 

๑,๐๐๐ม. ลงหินคลุกหนา๐.๑๐ ม.หรือ

ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม 

พร ้อมเกรดบดอัดแน่น จากสายกุด    

หญา้นาง-กุดหวัชา้ง 

 ๒๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๕๐,๐๐๐) 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

ก า ร ข น ย ้า ย ผ ล ผ ลิ ต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๗๔ โคร งก า รปรับป รุ ง ระบบกรอง

น า้ประปา  ม.๓ 

เพื่อ ให ้ประชาชนไดด้ื่ มน ้า

สะอาดถูกหลกัอนามยัและลด

ค่าใชจ่้ายในการซื้อน า้ดื่ม 

หมู่ที่ ๓ ภายในหมูบ่า้น  ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์

๙๐% 

ประชาชนไดด้ื่มน า้สะอาด

ถูกหลกัอนามยัและลด

ค่าใชจ่้ายในการซื้อน า้ดื่ม 

กองช่าง 

๗๕ โครงการปรบัปรุงต่อเติมประตูระบาย

น า้ล  าหว้ยทกิ (ฝายหว้ยทกิ) ม.๓ 

เพื่ อปร ับปรุ งต่อเติ มประตู   

ระบายน ้า ล  าห ้วยทิก (ฝ าย

หว้ยทกิ) ใหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดมิ 

หมู่ที่ ๓ ล  าหว้ยทกิ (ฝายหว้ยทกิ)  ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์

๘๐% 

ประตูระบายน า้ล  าหว้ยทิก 

(ฝายหว้ยทิก) ใหใ้ชก้าร

ไดด้ดีงัเดมิ 

กองช่าง 

๗๖ โครงการก่อสรา้งซ่อมแซมประตู   

เปิด-ปิด  บา้นนางอนุจรี  ม.๓ 

เพื่อก่อสรา้งซ่อมแซมประตู

เปิด-ปิด  ใหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดมิ 

หมู่ที่ ๓ ซ่อมแซมบานประตูเหลก็  ๓๐,๐๐๐   เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์

๘๐% 

ประตูเปิด-ปิด ใหใ้ชก้าร

ไดด้ดีงัเดมิ 

กองช่าง 

๗๗ โครงการติดตัง้ระบบกรองน า้ประปา

เพือ่บริโภค  ม.๔ 

เพื่อ ให ้ประชาชนไดด้ื่ มน ้า

สะอาดถูกหลกัอนามยัและลด

ค่าใชจ่้ายในการซื้อน า้ดื่ม 

หมู่ที่ ๔ ติดตัง้ระบบกรองน า้  ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์

๙๐% 

ประชาชนไดด้ื่มน า้สะอาด

ถูกหลกัอนามยัและลด

ค่าใชจ่้ายในการซื้อน า้ดื่ม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



~ ๙๕ ~ 

 

………… 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๗๘ โครงการติดตัง้ระบบกรองน า้ประปา

เพือ่บริโภค  ม.๕ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดด้ื่มน า้สะอาด

ถูกหลกัอนามยัและลดค่าใชจ่้าย

ในการซื้อน า้ดื่ม 

หมู่ที่ ๕ ติดตัง้ระบบกรองน า้ 

 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ดื่ ม น ้ า

สะอาดถูกหลกัอนามยั

และลดค่าใชจ่้ายในการ

ซื้อน า้ดื่ม 

กองช่าง 

๗๙ โครงการขยายเขตน า้ประปาส่วน

ภมูภิาคเขา้หมูบ่า้น  ม.๘ 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บ า้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภคและ

บริโภค 

หมู่ที่ ๘ ภายในหมูบ่า้น   ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐๐,๐๐๐) 

 ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ า้นมี

ระบบน ้าประปาใช ท้ ั้ง

อปุโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๘๐ โครงการก่อสรา้งประปาบาดาลบา้น

ชายทุ่ง 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บ า้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภคและ

บริโภค 

หมู่ที่๑๑ ขนาดกวา้ง ๒.๕๐ ม. 

ยาว ๓.๕๐ ม.   

 ๑๕๐,๐๐๐   ประชาชนและ

เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ า้นมี

ระบบน ้าประปาใช ท้ ั้ง

อปุโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๘๑ โครงการขยายเขตน า้ประปาจากบา้น

นายบรรจง-สามแยกปัม๊นางสมจิตร

ท ัง้ ๒ ฝัง่ถนน 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บ า้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภคและ

บริโภค 

หมู่ ที่  ๑๓ ขยายแนว ท่อ เมน

ประปาหมู่บ า้น วาง ท่อ พีวีซี 

ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๔,๐๕๗ เมตร 

 ๓๖๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ า้นมี

ระบบน ้าประปาใช ท้ ั้ง

อปุโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 รวม  ๘๑  โครงการ    ๑๓,๔๖๕,๒๐๐ ๒,๔๘๒,๐๐๐     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๙๖ ~ 

 

๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งบ่อพกั คสล. พรอ้มวางท่อ

ระบายน า้ ม.๑ 

เพื่อระบายน า้ไม่ใหท่้วม

ขงัและระบายไดท้นัท ี

หมู่ที่๑ ขนาดยาว๑๐๐ ม. พรอ้มบ่อพกั คสล. และ

วางท่อคอนกรีต ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ด าเนินการ

จากถนนสายแยกทางหลวง ๒๕๑๙ ถงึ บงึแกง้  

 ๒๐๐,๐๐๐   บ่อพกั ๑ 

แห่ง 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้ คสล. ภายใน

หมู่บ า้น จากบา้นนายสุด  การะเกด-นายบุญชู   

เลศิขามป้อม  ม.๔ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและ

ระบายไดท้นัที 

หมู่ที่ ๔ กวา้ง๐.๕๐เมตร  ลกึ๐.๔๐เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร 

 ๑๖๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๖๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๖๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้ 

๑ สาย 

 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้ คสล. ภายใน

หมู่บา้น จากบา้นนายบนัดล  ลาภปรากฏ -สุด

เขตวดัทุ่มศิลา  ม.๔ 

เพื่อใหน้ า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

หมู่ที่ ๔ กวา้ง๐.๕๐เมตร ลกึ๐.๔๐เมตร   

ยาว ๒๐๐ เมตร 

 ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๒๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้ คสล. ภายในหมู่บา้น 

จากบา้นนายอ าพล ก าลงักลา้-นายม ี ประณีตพลกรงั   

เพื่อใหน้ า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

หมู่ที่ ๔ กวา้ง๐.๕๐เมตร ลกึ๐.๔๐เมตร   

ยาว ๑๒๐ เมตร 

 ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐)  

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้ คสล. ภายใน

หมู่บา้น จากบา้นนางศรีสุพรรณ  ลอืหาญ-บา้น

นายแบน  พรมรงั ม.๔ 

เพื่อใหน้ า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

หมู่ที่ ๔ กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลกึ ๐.๔๐ เมตร  ยาว 

๒๐๐ เมตร 

  ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๒๐,๐๐๐) 

 ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน ้า คสล. ภายใน

หมู่บา้น จากบา้นนายสงัวาล  ถาดพลกรงั- บา้น

นายชมุพร  ประณีตพลกรงั ม.๔ 

เพื่อใหน้ า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

หมู่ที่ ๔ กวา้ง๐.๕๐เมตร ลกึ๐.๔๐เมตร   

ยาว ๒๐๐ เมตร 

 ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๒๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้ คสล. ภายใน

หมู่บา้น จากบา้นนายบุญชู เลศิขามป้อม-สะพาน

ขา้มล  าน า้พรม ม.๔ 

เพื่อใหน้ า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

หมู่ที่ ๔ กวา้ง ๐.๕๐ เมตร  

ลกึ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๕๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้ คสล. ภายใน

หมู่บา้น จากบา้นนางบุญตา  บุรมัย ์- บา้นนาย

สมหมาย  รุ่งเกษตร  ม.๔ 

เพื่อใหน้ า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

หมู่ที่ ๔ กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลกึ ๐.๔๐ เมตร  ยาว 

๒๐๐ เมตร 

 ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๒๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

 



~ ๙๗ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๙ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้ คสล. ภายใน

หมู่บา้น จากบา้นนายทองมาก  บวัโคง้-บา้น

นางหนูแว่น  ยาขามป้อม ม.๔ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๔ กวา้ง ๐.๕๐ เมตร  ลกึ ๐.๔๐ 

เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร 

 

 ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๒๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๐ โครงการปรบัปรุงท่อระบายน า้คอนกรีตเสริม 

เหลก็ จากบา้นนางหนูแว่น  ยาขามป้อม-บา้น

นายสุวรรณ  นิลโอโล  ม.๔ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๔ จากบา้นนางหนูแว่น  ยาขาม

ป้อม-บา้นนายสุวรรณ  นิลโอโล 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๑ โครงการปรบัปรุงท่อระบายน า้คอนกรีตเสริม

เหลก็ จากบา้นนายสงบ ลว้นมงคล-ล าน า้พรม 

ม.๔ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่  ๔ จากบ า้นนายสงบ  ล ว้น

มงคล-ล าน า้พรม 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๒ โครงการขดุลอกร่องระบายน า้เสยีฝัง่ทศิ

เหนือของบงึแกง้ ม.๔ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่๔  ขุดลอกยาว ๔๖๐ เมตร ลึก 

๑.๐๐ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐   ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้ภายในหมูบ่า้น 

หมูท่ี่ ๕ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่  ๕  ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลึก 

๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  ถนนสาย     

โนนสงัข-์วงัมว่ง 

 ๒๐๐,๐๐๐   ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้จากบา้นนาง

นอ้ย-บา้นนางกุหลาบ  ม.๖ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๖กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ 

เมตร    ยาว ๑๒๐ เมตร 

 ๓๐๐,๐๐๐   ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้จากทางเขา้

หมูบ่า้น-บา้นนางทองออน ลาภทว ี ม.๖ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๖กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ 

เมตร    ยาว ๑๒๐ เมตร 

 ๓๐๐,๐๐๐   ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๖ โครงการร่องระบายน า้ภายในหมูบ่า้น  จาก

บา้นนายสอน-บา้นนางสมใจ ม.๖  

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๖กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ 

เมตร    ยาว ๒๐๐ เมตร 

 ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๒๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๖ โครงการร่องระบายน า้ภายในหมู่บา้น  จาก

บา้นนางสม-บา้นนายคง ม.๖ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๖กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ 

เมตร   ยาว ๒๐๐ เมตร 

 ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๒๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไม่ท่วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

กองช่าง 

 

 



~ ๙๘ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม 

(บล๊อกคอน เ ว ส ) จ ากที่ น าน า ง

ทองมว้น-ซวีวิรีสอรท์ ม.๘ 

เพื่อก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยมให ้

ระบายน า้ไมใ่หท่้วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

หมู่ที่๘ ขนาดกวา้ง ๒.๑๐ ม.  

สูง ๒.๑๐ ม. 

 ๔๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

น า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม 

(บลอ๊กคอนเวส) จากที่นานายมดั-

นานายยอด ม.๘ 

เพื่อก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยมให ้

ระบายน า้ไมใ่หท่้วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

หมู่ที่๘ ขนาดกวา้ง ๒.๑๐ ม.  

สูง ๒.๑๐ ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

น า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสรา้ง ร่องระบายน ้า

ภายในหมู่บา้นจากบา้นนายสุทธ ิ

ลาภโชค-คลองชลประทาน  ม.๑๐ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๑๐ กวา้ง ๐.๕๐ ม. ลกึ ๐.๔๐ 

ม.ยาว๒๐๐ ม. จากบา้นนายสุทธ ิ

ลาภโชค-คลองชลประทาน   

 ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๒๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บล๊อกคอน

เวส) หว้ยสะเดา  ม.๑๑ 

เพื่อก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยมให ้

ระบายน า้ไมใ่หท่้วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง ๒.๑๐ ม.  

สูง ๒.๑๐ ม.  

 ๔๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

น า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้จาก

ทางเขา้โรงเรียนบา้นโนนชาด-บา้น

นายโกพศิ ดวงภมร  ม.๑๑ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๑๑ กวา้ง ๐.๕๐ ม. ลกึ ๐.๔๐ 

ม.ยาว๒๐๐ ม. จากโรงเรียนบา้นโนน

ชาด-ที่บา้นนายโกพศิ ดวงภมร   

  ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

 

 ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้จาก

บา้นนางสมทรง-นางทองด า  ม.๑๒ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๑๒ กวา้ง ๐.๕๐ เมตร  

ลกึ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 

 ๓๒๐,๐๐๐ 

 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้จาก

บา้นนางสบู่ -บา้นนายบุญม ี ม.๑๒ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๑๒ กวา้ง ๐.๕๐ เมตร  

ลกึ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 

 ๓๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๒๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๒๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสรา้งร่องระบายน า้จาก

บา้นนางสมทรง-ล าน า้พรม  ม.๑๒ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

หมู่ที่ ๑๒ กวา้ง ๐.๕๐ เมตร  

ลกึ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

 ๑๖๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๖๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๖๐,๐๐๐) 

  ร่องระบายน า้  

๑ สาย 

น า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

กองช่าง 

 

 

 

 



~ ๙๙ ~ 

 

.. ..... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕ โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม 

คสล.ขา้มทุ่งจานนาดง  ม.๑๓ 

เพื่อ ก่อสรา้ง ท่อลอดเหลี่ยมให ้

ระบายน า้ไม่ใหท่้วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกวา้ง ๒.๑๐ เมตร สูง 

๒.๑๐ เมตร 

 ๔๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

น า้ไมท่่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

กองช่าง 

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จากที่

นายค าอา้ย-บา้นนายละเอยีด ม. ๑ 

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มีความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑ ขยายเขต ปกัเสาพาด

สาย  จากที่นายค าอา้ย-บา้นนาย

ละเอยีด 

 ๕๐,๐๐๐ 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

นายพงษ์ศักดิ์ -ทาง เ ข า้หมู่ บ า้ น 

พรอ้มเสาไฟฟ้า ม. ๑  

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มีความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑ นายพงษศ์กัดิ์-ทางเขา้

หมูบ่า้น พรอ้มเสาไฟฟ้า 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๒๘ โครงการติดตัง้โคมไฟส่องสว่าง จาก

ที่นานายสุรินทร ์ ลโีนนเขวา-ประปา 

ม.๑  

 

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มีความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑ จากที่นานายสุรินทร ์ ลี

โนนเขวา-ประปา 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๒๙ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง    

จากนายสมหมาย  แสนสาลา - ที่

นายสุรินทร ์  ลโีนนเขวา ม.๑  

 

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มีความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่๑ จากนายสมหมาย แสนสาลา- 

ที่นายสุรินทร ์ ลโีนนเขวา 

 ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

แยกถนน คสล.หลงับา้นนายสมหมาย  

แสนสาลา–ที่นายบุญมา กูเ้ขยีว ม.๑  

 

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มีความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑ จากแยกถนน คสล.หลงั

บา้นนายสมหมาย  แสนสาลา–    

ที่นายบุญมา กูเ้ขยีว  

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๐ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จากที่

นายวรีะศกัดิ์-บา้นนายสุรตัน ์ม. ๓  

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่  ๓ จากที่นายวีระศักดิ์ -

บา้นนายสุรตัน ์  

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มี

ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่พรอ้ม

ติดตัง้โคมไฟส่องสว่าง ม.๓ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๓ นางสะแจวรรณ –ที่นา 

นายเพง็ ครองเคหา 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มี

ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ เพื่อ

การเกษตรจากบา้นนางหนูแว่น -นาย

อบุล  ม.๔ 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ปกัเสา 

พาดสาย 

 ๑๐๐,๐๐๐   เกษตรกรดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อการ

ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

๓๔ โครงการติดตัง้โคมไฟส่องสว่างทางเขา้

หมูบ่า้น ๕ จดุ  ม.๔ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ ที่ ๔ เดินสายไฟฟ้าสายดับ 

พรอ้มติดตัง้โคมไฟส่องสว่าง 

 ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มี

ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อการ 

เกษตรจากทา้ยบา้นฝัง่ขวา-บา้นดอนหนั 

(นอกเขต) ม.๔ 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ปกัเสา 

พาดสาย 

 ๑๐๐,๐๐๐   เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อการ

ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ภายใน

หมูบ่า้นจากบา้นนางศรีสุพรรณ   ลอืหาญ-

เมรุวดัป่า ม.๔  

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๔ จากบา้นนางศรีสุพรรณ 

ลอืหาญ-เมรุวดัป่า 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มี

ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๑ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตรจากสะพานขา้มล  าน า้พรม

ฝัง่ซา้ย-ที่นานางบุญปนั  เลศิขามป้อม 

ม.๔ 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ จากสะพานขา้มล  าน า้

พรมฝัง่ซา้ย-ที่นานางบุญปนั   

เลศิขามป้อม 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๕๐,๐๐๐) 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตรพรอ้มติดตัง้โคมไฟส่อง

สว่างจากบา้นนางแคลว้  ดอกเขม็-นาย

สมพงษ ์สุดม ัง่ม ีม.๔  

เพื่อใหเ้กษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ นางแคลว้ ดอกเขม็-นาย

สมพงษ ์ สุดม ัง่ม ี

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

๓๙ โครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบา้น

พ่อปราณี-นางหนูแว่น ม.๔ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๔ บา้นพ่อปราณี-นางหนูแว่น  ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๔๐ โครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบา้น

นายวฑิูรย ์ เกื้อหนุน ม.๔ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๔ บา้นนายวฑิูรย ์ เกื้อหนุน  ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๔๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า

พรอ้มติดตัง้โคมไฟส่องสว่างตาม

ถนนสายโนนสงัข-์วงัมว่ง ม.๕ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๕ ขยายเขตปกัเสา พาดสาย  

ภายในหมูบ่า้น ถนนสายโนน

สงัข-์วงัมว่ง 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๔๒  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อการ 

เกษตรจากหว้ยแลง้-บา้นโนนสงัข ์ม.๕ 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๕ หว้ยแลง้-บา้นโนนสงัข ์  ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๒ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๔๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่สาย

จากที่นาสุรินทร ์- ที่นายค าปนั ม.๕ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๕ ขยายเขตไฟฟ้าปกัเสาพาดสาย 
 

๕๐,๐๐๐ 
  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๔๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า

ภายในหมูบ่า้น  ม.๕ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๕ ขยายเขตปกัเสา พาดสาย  

ภายในหมูบ่า้น 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๔๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจาก

บา้นโนนสงัข-์บา้นวงัมว่ง ม.๕ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๕ จากบา้นโนนสงัข-์บา้นวงั

มว่ง 

 ๓๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๔๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ที่นาง

สว่าง  ม.๖ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่๖ ขยายเขตไฟฟ้าปกัเสา พาด

สาย ภายในหมู่บา้น 

 ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๔๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ซอย

ปู่ตา  ม.๖ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่๖ ขยายเขตไฟฟ้าปกัเสา พาด

สาย ภายในหมู่บา้น   

 ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๔๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่านา       

นางอญัชล-ีนานายประกอบ ม.๖ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่๖ ขยายเขตไฟฟ้าปกัเสา พาด

สาย ภายในหมู่บา้น 

 

 ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๓ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๔๙ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง

ภายในหมู่บา้น  จากหอน า้ประปา-

ซอยปู่ตา  ม.๖ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๖ จากหอน า้ประปา-ซอย

ปู่ตา   

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๕๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า

ภายในหมู่บา้น   จากบา้นนายไมตรี-

นางศิวาพร-นายคง ม.๖ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๖  จากบา้นนายไมตร-ีนาง

ศิวาพร-นายคง 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๕๑ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง

ภายในหมู่บา้น จากบา้นนายธวชั-นาย

วเิชยีร ม.๖ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๖จากบา้นนายธวชั- นาย

วเิชยีร 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๕๒ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง

ภายในหมู่บา้น จากบา้นนายอ านาจ-

นายอนิสวา ม.๖ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๖ จากบา้นนายอ านาจ-

นายอนิสวา 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๕๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตรจากที่นานางประกาย-นา

นางอญัชล ี ขนุจนัทร ์ ม.๖ 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๖ จากนานางประกาย-นา

นางอญัชล ีขนุจนัทร ์

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อการท า

เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๕๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตรจากสะพาน-ที่นายประสาน  

ม.๖ 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๖ จากสะพาน - ที่นาย

ประสาน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อการท า

เกษตรกรรม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๔ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๕๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า

พร ้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่ าง 

จ านวน ๕ จุด  จากทางหลวง๒๕๑๙-

บา้นนางบาหยนั  ตอพล  ม.๘ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่  ๘ จ านวน ๕ จุด จากทาง

หลวง๒๓๖๖-บา้นนางบาหยนั  ตอพล 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 (๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน์

๑๐๐% 

 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุและ

อุบตัิภยัมีความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๕๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า

พรอ้มติดตัง้โคมไฟฟ้าส่องสว่าง จาก

บ ้านนายบุญหนา ส่ งเสริ ม-คลอง

ชลประทาน  ม.๘ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๘ จากบา้นนายบุญหนาส่งเสริม-

คลองชลประทาน 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๕๗ โครงการติดตัง้โคมไฟฟ้าส่องสว่าง 

จากบา้นนางป่านาง-เสาโทรศพัท ์ม.๘ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๘ จากบา้นนางป่านาง-เสา

โทรศพัท ์  

 ๒๕,๐๐๐ 

(๖๑:๒๕,๐๐๐) 

(๖๐:๒๕,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๕๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

บา้นนายเอก โคจ านง–คลอง ๙ ม.๘ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๘ จากบา้นนายเอก  โคจ านงค–์ 

คลอง ๙ 

 ๒๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๕๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๕๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

ปัม๊น า้มนั-บา้นโนนสงัข ์ ม.๑๐ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่๑๐ ขยายเขตปกัเสาพาดสาย   ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๖๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

บา้นนายสุทธิ-นานายออ๊ด  ม.๑๐ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๐ ขยายเขตไฟฟ้า ปกัเสา พาด

สาย 

 ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

 

 



~ ๑๐๕ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๖๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

นายสมอาจ-นานายจู ม.๑๐ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๐ จากนายสมอาจ-

นานายจู 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประช า ชนมีไ ฟ ฟ้ า แส งสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๖๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

บา้นนายชลจติร-นายประทวน  ม.๑๐  

 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๐ บา้นนายชลจิตร-

นายประทวน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประช า ชนมีไ ฟ ฟ้ า แส งสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๖๓ โครงการติดตัง้โคมไฟ  จ านวน ๕ จุด  

จากบา้นนายบวัส-ีนานายกาน  ม.๑๐ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๐ จากบา้นนายบวัสี-

นานายกาน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประช า ชนมีไ ฟ ฟ้ า แส งสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๖๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

บา้นนายบุญมา-ค าปากชา้ง ม.๑๑ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๑ ปกัเสา พาดสาย  ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประช า ชนมีไ ฟ ฟ้ า แส งสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๖๕ โครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง ๖จุด 

(ทางขึ้นหมูบ่า้น,คุม้โนนสวรรค,์ทางลง

บา้นนางเกษตร ,แยกบา้นนางพร , 

บา้นชายทุ่ง, จากบา้นนายสุทศัน ์-

นางนิรชาดวงภมร)  ม.๑๑ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๑ ขยายเขตสายดบัและ

ติดตัง้โคมไฟฟ้าส่องสว่าง 

 ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประช า ชนมีไ ฟ ฟ้ า แส งสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๖๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

คุม้โนนสวรรค ์จากบา้นนางพานิต-

บา้นนางสงัเวยีน  ม.๑๑ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๑ จากบา้นนางพานิต-

บา้นนางสงัเวยีน   

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประช า ชนมีไ ฟ ฟ้ า แส งสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๖๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงจากบา้น

นางตอง-บา้นนายบวัฮอง  ม.๑๑  

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๑ จากบา้นนางตอง-

บา้นนายบวัฮอง 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประช า ชนมีไ ฟ ฟ้ า แส งสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

 

 

 

 

.. ... 



~ ๑๐๖ ~ 

 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อการ 

เกษตรจากที่นานายกนัหา เหล่าลาภ-ที่

นานายสุบนั สนเจริญ  ม.๑๑ 

เพือ่ใหเ้กษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากที่นายกนัหา เหล่า

ลาภ-ที่นานายสุบนั  สนเจริญ 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อการท า

เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๖๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตร จากบา้นนายสมศรี–ที่นา 

นายวชิยั  สุจริต  ม.๑๑ 

เพือ่ใหเ้กษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๑๑ จากบา้นนายสมศรี-ที่

นานายวชิยั  สุจริต   

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้ าแสงสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๗๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตร จากบา้นนางทองลว้น - ที่

นานายจรูญ   ม.๑๑ 

เพือ่ใหเ้กษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากบา้นนางทองลว้น-

ที่นานายจรูญ    

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้ าแสงสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๗๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตรจากที่นางตุ๊-นานายอมัพร   

ม. ๑๑ 

เพือ่ใหเ้กษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๑๑ จากที่นางตุ๊-นานาย

อมัพร 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อการท า

เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๗๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตร จากบา้นนายบุญมา - 

เขือ่นเจา้ประเทศ  ม.๑๑ 

เพือ่ใหเ้กษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๑๑ จากบา้นนายบุญมา- 

เขือ่นเจา้ประเทศ    

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อการท า

เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๗๓ โครงการติดตัง้โคมไฟจากบา้นนาย

ซุ่น ฦาแรง-บา้นผูใ้หญ่บา้น  ม.๑๒ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าแสง

สว่างป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

หมู่ ที่ ๑๒  ขยายเขตสายดับ 

ติดตัง้ดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 

 ๕๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้ าแสงสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๗๔ โครงการขยายหมอ้แปลงภายใน

หมูบ่า้น ม.๑๒  

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าแสง

สว่างป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

มีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

หมู่ที่๑๒ ภายในหมูบ่า้น  ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้ าแสงสว่ า ง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

 

 

 



~ ๑๐๗ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๗๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จากที่

นางแขไข- นางเฉลยีว ม.๑๒  

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางแขไข-นาง

เฉลยีว  

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๗๖ โครงการติดตัง้โคมไฟส่องสว่างจาก

บา้นนายลน้ - นายสวา  ม.๑๒  

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๒ จากบา้นนายลน้-

นายสวา   

 

 ๖๐,๐๐๐ 

(๖๑:๖๐,๐๐๐) 

(๖๐:๖๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๗๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตรจากบา้นนายวาสนา-ที่นา

ผูใ้หญ่บา้น ม.๑๒ 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๒ จากบา้นนายวาสนา-

ที่นาผูใ้หญ่บา้น 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อการท า

เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๗๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพื่อ

การเกษตรจากบา้นนางสมจิต-ที่นา

นายบุญม ี ม.๑๒ 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีไฟฟ้าใชเ้พื่อ

การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๑๒ จากบา้นนางสมจิต-

นายบุญม ี  

  ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

 เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมไีฟฟ้าใชเ้พื่อการท า

เกษตรกรรม 

กองช่าง 

๗๙ โครงการติดตัง้โคมไฟส่องสว่างจาก

ทางเขา้หมูบ่า้น-กลางบา้น ม.๑๒ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๒ จากทางเขา้หมู่บา้น-

กลางบา้น   

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๘๐ โครงการติดตัง้โคมไฟส่องสว่างเสน้

บา้นหญา้นาง - บา้นดอนหนั ม.๑๓ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่  ๑๓ เสน้บา้นหญา้นาง - 

บา้นดอนหนั 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่ าง

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุ มี

ความปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๘ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๘๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่บา้น

นายสมชาย-นายสายณัห ์ม.๑๓ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ ที่  ๑๓  บ ้านนายสมชาย -      

นายสายณัห ์

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มี

ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๘๒ โครงการติดตัง้โคมไฟส่องสว่างเสน้

บา้นหญา้นาง - บา้นโนนสงัข ์ม.๑๓  

 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่  ๑๓ เสน้บา้นหญา้นาง - 

บา้นโนนสงัข ์

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มี

ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๘๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จากที่

นายวฑิูรย ์-หนองหญา้ปลอ้ง ม.๑๓  

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ ที่  ๑๓ จากที่ นายวิฑูรย์ - 

หนองหญา้ปลอ้ง 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มี

ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๘๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

บา้นนายเวนิ-บา้นนายวรีะศกัดิ์ ม.๑๓ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๓ จากบา้นนายเวิน-บา้น

นายวรีะศกัดิ์   

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มี

ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๘๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

สายเดิ่นอเีคียว-หนองหญา้ปลอ้ง ม.๑๓ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่  ๑๓ จากสายเดิ่นอีเคียว-

หนองหญา้ปลอ้ง 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๒๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มี

ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรพัยส์นิ 

กองช่าง 

๘๖ โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์

ภายในหมูบ่า้น   ม.๓ 

เ พื่ อ ป ร ับ ป รุ ง ต่ อ เ ติ ม ศ า ล า

เอนกประสงค์ภายในหมู่บา้นให ้

เป็นสดัส่วน 

หมู่ที่ ๓ ศาลากลางบา้นขนาดกวา้ง 

๑๒ ม. ยาว ๑๒ ม.   

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ศาลาอเนกประสงค์เ ป็น

สดัส่วน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๙ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๘๗ โครงการก่อสรา้งลานเอนกประสงค์

ที่พกัสงฆบ์า้นทกิ  ม.๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชล้านในการ

ประกอบพธิทีางศาสนกิจต่างๆ 

หมู่ที่๓ ขนาดพื้นที่รวม ๕๕๕ ตร.ม. 

 

 ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนไดใ้ชล้านในการ

ประกอบพิธีทางศาสนกิจ

ต่างๆ 

กองช่าง 

๘๘ โครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์

ที่พกัสงฆบ์า้นทกิ  ม.๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชอ้าคารใน

การประกอบพิธีทางศาสนกิจ

ต่างๆ 

หมู่ที่๓ ขนาดกวา้ง ๘.๐๐ เมตร ยาว 

๑๒.๐๐ เมตร 

 ๔๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนไดใ้ชอ้าคารใน

ก า ร ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ท า ง

ศาสนกิจต่างๆ 

กองช่าง 

๘๙ โครงการซ่อมแซมพรอ้มสรา้งร ัว้ป่าชา้

บา้นทกิ  ม.๓ 

เพื่อจดัพื้นที่และวางผงัถูกตอ้ง

และไม่ใหเ้กิดความเลื่อมล  า้ใน

การอา้งสทิธิ์ของพื้นที ่

หมู่ที่ ๓ ยาว ๒๕๐ เมตร 
  ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

 ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ป่าช า้มีพื้ นที่และวางผ ัง

ถู กต ้อ ง แล ะ ไม่ ใ ห ้เ กิ ด

ความเลื่อมล  า้ในการอา้ง

สทิธิ์ของพื้นที่ 

กองช่าง 

๙๐ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมต่อเติม

ศาลาพกัญาติ ณ เมรุวดัป่าหว้ยข่า 

ม. ๔ 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชศ้าลาในการ

ประกอบพธิทีางศาสนกิจต่างๆ 

หมู่ที่๔ ต่อเติมอาคาร ,ปูกระเบื้อง  ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนไดใ้ชศ้าลาใน

ก า ร ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ท า ง

ศาสนกิจต่างๆ 

กองช่าง 

๙๑ โครงการก่อสรา้งลานคอนกรีต

เอนกประสงค ์วดัทุ่มศิลา ม.๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชล้านในการ

ประกอบกิจกรรมและพิธีทาง

ศาสนกิจต่างๆ 

หมู่ที่๔  ขนาดพื้นที่รวม ๕๕๐ ตร.ม. 

 

 ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนไดใ้ชล้านในการ

ประกอบกิจกรรมและพิธี

ทางศาสนกิจต่างๆ 

กองช่าง 

๙๒ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมเสยีงตาม

สายหมูบ่า้น  ม.๔ 

เพื่อใหก้ารประชาสมัพนัธ์เสียง

ตามสายใชง้านไดด้ดีงัเดมิ 
หมู่ที่๔ ปรบัปรุงเครื่องขยาย ,ล  าโพง 

,สายน าเสยีง 

 ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

การประชาสมัพนัธ์เสียง

ตามสายใชง้านไดด้ดีงัเดมิ 

กองช่าง 

๙๓ โครงการก่อสรา้งลานเอนกประสงค์

ภายในหมูบ่า้น ม. ๕ 

 

เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชล้านในการ

ประกอบกิจกรรมและพิธีทาง

ศาสนกิจต่างๆ 

หมู่ที่ ๕  บริเวณวดับา้นโนนสงัข ์  ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนไดใ้ชล้านในการ

ประกอบกิจกรรมและพิธี

ทางศาสนกิจต่างๆ 

กองช่าง 

๙๔ ถมที่สาธารณะประโยชน ์(ปู่ตา) ม.๖ เพื่อปรบัพื้นที่บริเวณสาธารณะ

ประโยชน์ ( ปู่ตา )  ใหม้ีระด ับ

เดยีวกนั 

หมู่ที่ ๖  กวา้ง ๒๕.๐๐ เมตร  ยาว 

๔๐.๐๐ เมตร  ลกึ ๔.๐๐ เมตร 

 ๒๑๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ บ ริ เ ว ณ

สาธารณะประโยชน ์(ปู่ตา) 

ใหม้รีะดบัเดยีวกนั 

กองช่าง 

 



~ ๑๑๐ ~ 

 

.. ... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๙๕ โครงการถมดินบริเวณขา้งล  าน า้พรม 

ม.๑๒ 

เพื่อปรบัพื้ นที่บริ เวณขา้งล  าน า้

พรมบ า้นห ้วยข่ า  ให ้มีร ะด ับ

เดยีวกนั 

หมู่ที่ ๑๒ ล  าน า้พรม 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

พื้นที่บริเวณขา้งล  าน า้

พรมบา้นหว้ยข่า ใหม้ี

ระดบัเดยีวกนั 

กองช่าง 

๙๖ โครงการปรบัปรุงที่ราชพสัดุวดัพระ

ธรรม ม.๑๓  (ท าการนอกเขต) 

เพื่อปรบัปรุงวดัพระธรรม เป็น

การท านุบ  ารุงพระพุทธศาสนา 

และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ

ชมุชนในพื้นที่ 

หมู่ที่ ๑๓ วดัพระธรรม  ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

   วดัพระธรรมไดร้บัการ

ปรบัปรุงพื้นที่และเป็น

ศูนยร์วมทางดา้นจิตใจ

ข อ ง ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่

สบืไป 

กองช่าง 

๙๗ โครงการปรบัปรุงพื้นที่พรอ้มลอ้มรัว้

สาธารณะประโยชนห์นองหญา้ปลอ้ง  

ม.๑๓  

เพื่อจดัพื้นที่และวางผงัถูกตอ้ง

และไม่ใหเ้กิดความเลื่อมล  า้ใน

การอา้งสทิธิ์ของพื้นที ่

หมู่ที่ ๑๓ หนองหญา้ปลอ้ง  ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

   หนองหญา้ปลอ้งวางผงั

ถู ก ต ้อ ง แ ล ะ ไม่ เ กิ ด

ความเลื่อมล  า้ในการ

อา้งสทิธิ์ของพื้นที่ 

กองช่าง 

๙๘ ก่อสรา้งร ัว้ก ัน้แนวเขตพื้นที่ท  าการ 

อบต. 

เพื่อจดัพื้นที่และวางผงัถูกตอ้ง

และไม่ใหเ้กิดความเลื่อมล  า้ใน

การอา้งสทิธิ์ของพื้นที ่

รอบพื้นที่ท  าการ อบต.บา้นเป้า  ๕๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐๐,๐๐๐) 

  ร ัว้รอบที่ท  าการ 

อบต.บา้นเป้า 

 

ที่ท  าการ อบต.มีพื้นที่

และวางผงัถูกตอ้งและ

ไม่เกิดความเลื่อมล  า้ใน

การอา้งสทิธิ์ของพื้นที่ 

กองช่าง 

๙๙ ก่อสรา้งร ั้วก ั้นแนวเขตรอบพื้ นที่

สาธารณะติดกบับ่อขยะ 

เพื่อจดัพื้นที่และวางผงัถูกตอ้ง

และไม่ใหเ้กิดความเลื่อมล  า้ใน

การอา้งสทิธิ์ของพื้นที ่

ยาว ๕๗๐ เมตร พื้นที่

สาธารณะติดกบับ่อขยะ อบต.

บา้นเป้า 

 ๓๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐๐,๐๐๐) 

  ร ัว้รอบบ่อขยะ 

อบต.บา้นเป้า 

 

บ่อขยะ อบต.มีพื้ นที่

และวางผงัถูกตอ้งและ

ไม่เกิดความเลื่อมล  า้ใน

การอา้งสทิธิ์ของพื้นที ่

กองช่าง 

 รวม  ๙๙  โครงการ    ๑๖,๔๙๕,๐๐๐ ๑,๓๔๐๐๐     

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๑๑ ~ 

 

- ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :    ยุทธศาสตรท์ี ่๓ บรหิารจดัการทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบมสี่วนร่วมอย่างย ัง่ยนื 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น :   ยุทธศาสตรท์ี ่๗  การจดัการทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบมสี่วนร่วมและย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวและสิง่แวดลอ้ม 

       ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการรา้นคา้  แต่ไมข่าย เพื่อสรา้งรูปแบบการจดัการขยะ 

โดยชุมชนมสี่วนร่วม ลดปริมาณ

ขยะภายในต าบลบา้นเป้า 

อบต.บา้นเป้า  ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ชุมชนมีส่ ว น ร่ วม ในก า ร

จดัการขยะ และปริมาณขยะ

ภายในต าบลบา้นเป้าลดลง 

ส านกัปลดั 

๒ โครงการอบรมเพิ่มประสทิธิภาพการ

จดัการขยะชมุชน 

เพื่ ออบรม เพิ่ มค ว า ม รู ้ แ ล ะ

ประสิทธิภาพในการจดัการขยะ

ชมุชน  

ตวัแทน ๑๐ หมูบ่า้น  ๖๐,๐๐๐ 

(๖๑:๖๐,๐๐๐) 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ชุ ม ช น มี ค ว า ม รู ้  แ ล ะ

ประสิทธิภาพในการจดัการ

ขยะ 

ส านกัปลดั 

 

๓ โครงการปรบัภมูทิศันห์นองสงัข ์

บา้นพรม  หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อปรบัภูมิทศัน์บริเวณหนอง

สงัขใ์หร่้มรื่น  สวยงาม  

หมู่ที่ ๔ หนองสงัข ์  ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนไดใ้ชพ้ื้นที่บริเวณ   

หนองส ัง ข ์เ ป็ นที่พ ักผ่อน

หย่อนใจ 

กองช่าง 

๔ โครงการปรบัปรุงภมูทิศันห์มูบ่า้น 

หมูท่ี่ ๕ 

เพื่อปรบัปรุงใหภู้มิทศัน์ภายใน

หมูบ่า้นดูสวยงาม  

หมู่ที่ ๕  ภายในหมูบ่า้น 

 

 ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ภู มิท ัศ น์ภ า ย ในหมู่ บ ้า น

สวยงาม 

กองช่าง 

๕ โครงการสรา้งซุม้ประตูบริเวณศาลา

กลางบา้น   ม.๖ 

เพือ่ความสวยงามและถ่ายทอด

ศิลปะของหมูบ่า้น สนบัสนุนการ

ท่องเที่ยว 

หมู่ที่ ๖  กวา้ง ๔.๐๐ เมตร สูง

๕.๐๐ เมตร 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

 

ซุ ม้ประตูทางเข า้หมู่บ า้นมี

ความสวยงามและถ่ายทอด

ศิลปะของหมู่บา้น สนบัสนุน

การท่องเที่ยว 

กองช่าง 

 รวม   ๕     โครงการ    ๓๔๐,๐๐๐      

 



~ ๑๑๒ ~ 

 

- ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :    ยุทธศาสตรท์ี ่๔  พฒันาสงัคมและคุณภาพ ชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี ่๘   การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ 
 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๔  การบรหิารจดัการองคก์ร/ บา้นเมืองที่ดีและการพฒันาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และแนวนโยบายของรฐับาล 
 

๔.๑ แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการร่วมรบัฟงัปญัหาและความ

ตอ้งการของประชาชน เพื่อแกไ้ข  

เปลีย่นแปลงและเพิ่มเติมแผนพฒันา 

ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)   

เพื่อรบัฟงัปญัหาและความตอ้งการ

ของประชาชน เพือ่แกไ้ข  เปลีย่นแปลง 

และ เพิ่ ม เติ ม  พร ้อมท ั้ ง จ ัดท า

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-

พ.ศ.๒๕๖๔) ใหเ้ป็นปจัจบุนั   

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.

บา้นเป้า 

 ๒๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๐,๐๐๐) 

  ๑๐ หมูบ่า้น  

 

ประชาชนไดเ้สนอปญัหาและความ

ตอ้งการเพื่อมาจดัท าแผนพฒันา 

ทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) 

เป็นปจัจบุนั   

ส านกัปลดั 

๒ โครงการอบรมใหค้วามรู  ้พรบ.

ขอ้มลูข่าวสารและความรูต่้างๆ ฯลฯ 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดค้วามรู ้ความเขา้ใจ

และพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.

บา้นเป้า 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐,๐๐๐) 

  ๑๐ หมูบ่า้น  

  

ประชาชนไดค้วามรู ้ ความเขา้ใจ

และพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ส านกัปลดั 

๓ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานของ อบต. กลุ่มแม่บา้น 

อสม. และผูน้ าชมุชน 

เพื่อจดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพิ่ มศักยภาพการปฏิบ ัติ งานให ้

บุคลากร อสม., แมบ่า้นและกลุม่สตรี 

คณะผูบ้ริหาร อบต.,ส.อบต.,

พนกังานส่วนต าบลและพนกังาน 

จา้งอสม.แมบ่า้นและกลุม่สตรี 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๒๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐๐,๐๐๐) 

 

  จ านวน 

๑๕๐ คน 

 

คณะผูบ้ริหาร อบต. ,ส.อบต. ,

พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งอ

สม.,แม่บา้นและกลุ่มสตรีมศีกัยภาพ

ในการปฏบิตัิงานเพิ่มขึ้น 

ส านกัปลดั 

 

 

๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

บุคลากร 

เพือ่เสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม

ในการปฏบิตัิงาน 

คณะผูบ้ริหาร อบต.,พนกังาน

ส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 

 ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐,๐๐๐) 

 (๕๙:๒๕,๐๐๐) 

  จ านวน 

๕๐ คน 

 

คณะผูบ้ริหาร อบต.,พนกังานส่วน

ต าบลและพนกังานจา้งมคีุณธรรม

จริยธรรมในการปฏบิตัิงาน 

 

ส านกัปลดั 

 รวม  ๔  โครงการ    ๓๐๐,๐๐๐      



~ ๑๑๓ ~ 

 

๔.๒ แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการจดัฝึกอบรมอาสาสมคัร

ป้องกนัฝ่ายพลเรือนประจ าต าบล   

(อปพร.) 

เพื่อใหอ้าสาสมคัรป้องกันฝ่ายพล

เรือนมคีวามพรอ้มและสมรรถนะใน

การรกัษาความสงบประจ าต าบลบา้นเป้า 

อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล

เรือนประจ าต าบล (อปพร.)  

 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๐,๐๐๐) 

 

  อปพร.ไดร้บั

ประโยชน ์๑๐๐% 

 

อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือนมี

ความพรอ้มและสมรรถนะในการ

รกัษาความสงบประจ าต าบลบา้นเป้า 

ส านกัปลดั 

 รวม    ๑    โครงการ    ๕๐,๐๐๐      

 

 



~ ๑๑๔ ~ 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  แกไ้ข เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเติม คร ัง้ที่ ๑   

ส าหรบัอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  สว่นราชการ  รฐัวิสาหกจิ  องคก์รประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภมิู 

 

      - ยทุธศาสตรจ์งัหวดั : ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ พฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑  การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๒  การพฒันาคณุภาพชวีติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑  การพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและคุณภาพชีวติ 

 ๑.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

หน่วยงานที่

ขอรบัเงนิ

อดุหนุน 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ อ ุดหนุน โครงการอาหารกลางว นั

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.บา้นเป้า 

เพือ่ใหเ้ดก็มอีาหารกลางวนัรบัประทาน -ร.ร.บา้นพรมหว้ยข่าฯ 

-ร.ร.บา้นโนนชาด 

 ๔๔๐,๐๐๐ 

(๖๑:๔๔๐,๐๐๐) 

(๖๐:๔๔๐,๐๐๐) 

(๕๙:๔๑๒,๐๐๐ 

 

  ๒ โรงเรียน 

 

เดก็มสุีขภาพร่างกาย

สมบูรณแ์ขง็แรง 

กอง

การศึกษาฯ 

-ร.ร.บา้นพรมหว้ยข่าฯ 

-ร.ร.บา้นโนนชาด 

 
รวม   ๑  โครงการ    ๔๕๐,๐๐๐ 

      

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



~ ๑๑๕ ~ 
 

- ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :    ยุทธศาสตรท์ี ่๔  พฒันาสงัคมและคุณภาพ ชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี ่๘   การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ 
 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๔  การบรหิารจดัการองคก์ร/ บา้นเมืองที่ดีและการพฒันาตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และแนวนโยบายของรฐับาล 

           ๔.๑ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

หน่วยงานที่

ขอรบัเงนิ

อดุหนุน 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการศูนยป์ฏบิตัิการร่วม

ในการช่วยเหลอืประชาชนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่  

เพื่อเป็นการด าเนินโครงการศูนย์

ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่.ใหส้  าเร็จลุลว่งไปดว้ยด ี

อบต.กุดเลาะ  ๒๐,๐๐๐   ปีละ ๑ ครัง้ โครงการศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่.

ใหส้  าเร็จลุลว่งไปดว้ยดี 

ส านกัปลดั อบต.กุดเลาะ 

 รวม  ๓  โครงการ    ๒๐,๐๐๐       

 

 

         ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่

ขอรบัเงนิ

อดุหนุน 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมุลฐาน

ชมุชน 

เพื่อให ้อสม.ด าเนินการในกลุ่ม 

๓ กลุ่ม กิจกกรม  ไดแ้ก่ การ

พฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุข  

การแกไ้ขปญัหาสาธารณสุขดา้น

ต่างๆ และการบริการสาธารณสุข

เบื้องตน้ ในศูนยส์าธารณสุขมูล

ฐานชมุชน (คสมช.) 

อสม.  

จ านวน ๖ 

หมูบ่า้น 

 ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๙๐,๐๐๐) 

(๖๐:๙๐,๐๐๐) 

(๕๙:๙๐,๐๐๐) 

  ปีละ ๑ ครัง้ อสม. ไดร้ ับการพฒันาใน

ดา้นต่างๆ 

ส านกัปลดั -บา้นทกิ 

-บา้นพรม 

-บา้นโนนสงัข ์

-บา้นร่องแสนค า 

-บา้นโนนชาด 

-บา้นหว้ยข่า 

 



~ ๑๑๖ ~ 
 

.... 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่

ขอรบัเงนิ

อดุหนุน 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒ อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสุขเพิม่เติม 

เพื่ออุดหนุนใหห้มู่บา้น ด าเนิน

โครงการตามพระราชด าริดา้น

สาธารณสุขจ านวนหมู่บา้นละ ๓ 

โครงการ  หมูล่ะ ๒๐,๐๐๐ บาท 

จ านวน ๖ หมูบ่า้น ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐   ปีละ ๑ ครัง้ ทุกหมู่บา้นด าเนินโครงการ

ต า ม พ ร ะ ร า ช ด า ริ ด ้ า น

สาธารณสุข 

ส านกัปลดั -บา้นทกิ 

-บา้นพรม 

-บา้นโนนสงัข ์

-บา้นร่องแสนค า 

-บา้นโนนชาด 

-บา้นหว้ยข่า 

 
รวม  ๒  โครงการ  - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

      

 



~ ๑๑๗ ~ 

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

        ๒.๑  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  แกไ้ข เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเติม คร ัง้ที่ ๑   

ส าหรบัประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมิู 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภมิู 
 

 

- ยทุธศาสตรจ์งัหวดั :    ยุทธศาสตรท์ี ่๑  พฒันาขดีความสามารถในการผลติการจดัการสนิคา้และบรกิารสรา้งมลูค่าเพิม่อย่างมปีระสทิธภิาพและย ัง่ยนื 

                  ยุทธศาสตรท์ี ่๔  พฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติ  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : ยุทธศาสตรท์ี ่๓  การพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถดา้นการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท์ี ่๖  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศใน  

                     ประชาคมอาเซยีน 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งบ่อพกั คสล. 

พรอ้มวางท่อระบายน า้ ม.๑ 

เพื่อระบายน า้ไม่ใหท่้วมขงัและ

ระบายไดท้นัท ี

หมู่ที่๑ ขนาดยาว  ๕๓๐   เมตร วาง

ท่อระบายน า้ คอนกรีต ขนาด ศก. 

๐.๔๐ เมตร พรอ้มบ่อพกั คสล. 

 ๑,๓๐๐,๐๐๐   บ่อพกั ๑ แห่ง น า้ไม่ท่วมขงัและระบายได ้

ทนัท ี

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๒ โครงการก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ 

ม.๓ 

เพือ่ใหฝ้ายล  าน า้พรมสามารถกกั

เก็บน า้ไดด้ปีระชาชนมนี า้อปุโภค

และบริโภค 

หมู่ที่  ๓ ความกวา้ง ๓.๕๐ เมตร 

ยาว ๑๔.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. จุด

ด าเนินการวงักระเฉด 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

  ประชาชนและ

เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ฝายล  าน า้พรมสามารถกัก

เก็บน า้ไดด้ีประชาชน มีน ้า

อปุโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓ โครงการขยายเขตน า้ประปาส่วน

ภมูภิาคเขา้หมูบ่า้น ม.๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บ า้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภคและ

บริโภค 

หมู่ที่ ๓ ภายในหมูบ่า้น  ๒,๕๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนในหมู่บา้นมรีะบบ

น า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภคและ

บริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-การประปาส่วนภมูภิาค 

-หน่วยงานอื่นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๓ 

 



~ ๑๑๘ ~ 

 

....... 

 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๔ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในหมูบ่า้น จากหนองสงัข-์ 

เมรุ  ม.๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๘๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า  

๓,๒๐๐  ตร.ม 

 ๑,๖๓๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

กลุ่มที่ ๓ 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยาย

ไหลท่าง-ทางเขา้หมูบ่า้น  ม.๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร   

 ๑,๔๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

กลุ่มที่ ๓ 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๖ โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยาง ทบั

ถนนคอนกรีตทุกเสน้ทางภายใน

หมูบ่า้น ม.๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๔   ๒,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

กลุ่มที่ ๓ 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๗ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลง

หนิคลุกเพือ่การเกษตรจากสะพานขา้ม

พรม-เขื่อนพรม (ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา) 

ม. ๔ (ท าการนอกเขต) 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. 

ยาว ๔,๑๐๐ ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 

๐.๐๕ ลบ.ม ปริ มาตรหินคลุ ก 

๗๑๗.๕๐ ลบ.มพรอ้มเกรดบดอัด

แน่น จุดด าเนินการสะพานขา้มพรม-

เขือ่นพรม (ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา) 

 ๗๘๐,๐๐๐ 

(๖๑:๗๘๐,๐๐๐) 

(๖๐:๗๘๐,๐๐๐) 

 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

ก า ร ข น ย ้า ย ผ ล ผ ลิ ต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

๘ โครงการขยายเขตท่อส่งน ้า เพื่อ

การเกษตรจากโรงสูบน า้พลงังาน

ไฟฟ้า 

เพือ่ใหเ้กษตรกรและประชาชนได ้

ใชน้ า้เพื่อการเกษตร และอุปโภค 

ไดอ้ย่างพอเพยีง  

หมู่ที่ ๔  โรงสูบน า้พลงังานไฟฟ้าบึง

แกง้ 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนและ

เกษตรกร

ไดร้บั

ประโยชน ์

๙๐% 

เกษตรกรและประชาชน

ไดใ้ชน้ ้าเพื่อการเกษตร 

และอุป โภค  ได ้อ ย่ า ง

พอเพยีง 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๑๙ ~ 

 

..... 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๙ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลง

ลูกรงัเพื่อการเกษตร  จากบา้นโนน

สงัข-์บา้นวงัมว่ง ม.๕ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางมการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒,๙๒๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 

ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่ า 

๑,๔๖๐ ลบ.ม พรอ้มเกรดบดอดัแน่น 

จุดด าเนินการถนนสายโนนสงัข -์วงัม่วง 

 ๘๔๖,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

ก า ร ข น ย ้า ย ผ ล ผ ลิ ต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๑๐ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็จากสายบา้นโนนสงัข-์บา้นวงัม่วง  

ม.๕ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๘๐๐ เมตร พื้นที่ คสล. ๔,๐๐๐ ตร.ม 

 ๒,๔๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๑๑ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางจาก

สายบา้นโนนสงัข-์บา้นวงัมว่ง ม.๕  

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๓,๐๐๐ เมตร  

 ๔,๕๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๑๒ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางจาก

สายบา้นโนนสงัข-์บา้นโนนชาด ม.๕ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร  

 ๒,๒๕๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๑๓ โครงการก่อสรา้งถนนลูกรงัเพื่อการ 

เกษตรจากเสาโทรศัพท์-บาหย ัน  

ตอพล ม.๘ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาว

๑,๘๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา๐.๑๐ ม.หรือ

ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. 

พรอ้มเกรดบดอดัแน่น  จุดด าเนินการจาก

เสาโทรศพัท-์นางบาหยนั  ตอพล 

 ๔๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๔๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๔๕๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

ก า ร ข น ย ้า ย ผ ล ผ ลิ ต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๑๔ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในหมู่บา้น  จากทางหลวง 

๒๕๑๙-คลองชลประทาน  ม.๘  

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๙๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่

คอนกรี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ไ ม่ น ้อ ย ก ว่ า 

๓,๖๐๐ตร.ม. 

 ๒,๑๖๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 

 



~ ๑๒๐ ~ 

 

... 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บา้นจากบา้นนาย

สุทธ-ินานายออ๊ต  ม.๑๐ 

เพื่ อ ให ้ประช าชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่  ๑๐ ขนาดกวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหลก็ไม่นอ้ยกว่า ๑,๒๒๕ ตร.ม จุดด าเนินการ 

จากที่นายนายสุทธ-ินานายออ๊ต 

 ๗๓๕,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๑๖ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในหมูบ่า้น จากบา้นนายเที่ยง

ลาภเงนิ-นานายสมนึก สุดม ัง่ม ีม.๑๐ 

เพื่ อ ให ้ประช าชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม.  

หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก   

ไม่นอ้ยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจากที่

นายเที่ยง ลาภเงนิ-นานายสมนึก สุดม ัง่ม ี

 ๕๗๐,๐๐๐ 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๑๗ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บา้น จากบา้นนาง   

ณฐัชล-คุม้โนนสวรรค ์ ม. ๑๑  

เพื่ อ ให ้ประช าชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหลก็ไมน่อ้ยกว่า ๑,๙๖๐ ตร.ม. 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๑๘ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากที่ดินนายสมนกั-บา้นนาง

สงัเวยีน ม.๑๑ 

เพื่ อ ให ้ประช าชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๑ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๒๕๐

เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไม่นอ้ยกว่า ๑,๐๐๐ตร.ม. จุดด าเนินการ 

จากที่นายสมนกั-บา้นนางสงัเวยีน 

 ๕๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๑๙ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบา้นคุม้โนนสวรรค์-บา้น

นายบุญมา  ม.๑๑ 

เพื่ อ ให ้ประช าชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว๕๐๐

เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไม่นอ้ยกว่า๒,๕๐๐ตร.ม.จุดด าเนินการ  

คุม้โนนสวรรค-์บา้นนายบุญมา   

 ๑,๒๕๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๒๐ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในหมู่บา้น จากบา้นนายกอง

พนั-บา้นนางเรณู  ม. ๑๑  

เพื่ อ ให ้ประช าชนมีถนน

ส าหรบัใชใ้นการคมนาคมได ้

อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐  

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหลก็ไมน่อ้ยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. 

 ๑,๐๒๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประช าชน ได ้ร ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

 

 



~ ๑๒๑ ~ 

 

.... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัเขา้สู่พื้นที่การเกษตร จากแยก

โปเซยีงนอ้ย-ที่นานายรวม ม. ๑๑ 

เพื่อปรบัปรุงถนนใหเ้กษตรกรใช ้

ในการขนยา้ยผลผลิตทางการ

เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๑กวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ม. ยาว 

๑,๕๐๐ม.ลงลูกร ังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐

เมตร ปริมาตรดินลูกร ังไม่นอ้ยกว่า 

๑,๒๐๐ ลบ.ม ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. 

ปริมาตรหินคลุก ๖๐๐ลบ.ม พรอ้ม

เกรดบดอดัแน่น จากแยกโปเซียง

นอ้ย-ที่นานายรวม 

 ๕๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๓๐,๐๐๐) 

(๖๐:๕๓๐,๐๐๐) 

 

  ถนน ๑ สาย 

 

เกษตรกรไดใ้ชถ้นนใน

ก า ร ข นย ้า ย ผ ลผ ลิต

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๒๒ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางทบั

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา้

โรงเรียนบา้นเป้าวทิยา-บา้นโนนชาด  

ม.๑๑ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

กลุ่มที่ ๓ 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๒๓ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บา้น  จากบา้นนาย

วาสนา-ที่นา ผญ.  ม.๑๒ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๔๒๐ เมตรหนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่

คอนกรีต เสริม เหล็กไม่นอ้ยกว่ า 

๑,๖๘๐ตร.ม. 

 ๘๔๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๒๔ โครงการลาดยางทบัเสน้ทางเขา้หมู่บา้น  

ม.๑๒ 

 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่  ๑๒ กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๒๕ โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมถนน      

ลาดยางสายบา้นหญา้นาง-บา้นดอนหนั  

ม. ๑๓  

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๖.๐๐ เมตร 

ยาว ๔,๐๐๐  เมตร 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๒๖ โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสาย

ต าบลบา้นเป้า-บา้นหนั (สายบา้นเป้า-

กุดกวา้ง)  ม.๑๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนส าหรบัใช ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกวา้ง ๓.๕๐ เมตร ยาว 

๒,๕๐๐ เมตร  พื้นที่ก่อสรา้ง ๘๗๕๐ 

ตารางเมตร 

 ๓,๕๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนไดร้ ับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การคมนาคม 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

 



~ ๑๒๒ ~ 

 

.... 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๗ โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มท่าวงัไฮ 

หมู่ที่ ๔ ขา้มไปหมู่ที่ ๑๔ 

เพือ่ใหป้ระชาชนใชส้ะพานส าหรบั

การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

หมู่ที่๔  ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 

 ๗๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 

 

ประชาชนใชส้ะพานในการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๒๘ โครงการขยายเขตน า้ประปาส่วน

ภมูภิาคเขา้หมูบ่า้น ม.๓ 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บ า้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภคและ

บริโภค 

หมู่ที่ ๓ ภายในหมูบ่า้น  ๒,๕๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๑๐๐% 

ประชาชนในหมู่บา้นมรีะบบ

น า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภคและ

บริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๒๙ โครงการขดุลอกบงึแกง้  เพื่อขุดลอกบึงแกง้ใหม้ีความลึก

สามารถเก็บกับน ้า ได ้มากขึ้ น 

พรอ้มยา้ยดนิออกจากพื้นที่ 

หมู่ ที่  ๔  ขนาดพื้ นที่ ขุ ดลอก 

๘๐,๐๐๐ ตร.ม (๕๐ ไร่)  ลึก 

๕.๐๐ เมตร   

 ๔๐,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๑๐๐% 

บึงแกง้เก็บกกัน า้ไดม้ากขึ้น

ประชาชนและเกษตรกรได ้

ใชน้ า้เพือ่อปุโภค บริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓๐ โครงการก่อสรา้งโรงสูบน า้ไฟฟ้า 

จากบงึแกง้-บา้นร่องแสนค า ม.๖ 

เพือ่ใหป้ระชาชนและเกษตรไดใ้ช ้

น า้ เพื่ออุปโภคและบริโภค ได ้

อย่างท ัว่ถงึและพอเพยีง 

หมู่ที่ ๓ บงึแกง้  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

ประชาชนและเกษตรไดใ้ช ้

น า้เพื่ออุปโภคและบริโภค 

ไดอ้ย่างท ัว่ถงึและพอเพยีง 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓๑ โครงการขยายเขตน า้ประปาส่วน

ภมูภิาคเขา้หมูบ่า้น ม.๖ 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บ า้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภคและ

บริโภค 

หมู่ที่ ๖ ภายในหมูบ่า้น  ๒,๕๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

ประชาชนในหมู่บา้นมรีะบบ

น า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภคและ

บริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓๒ โครงการขุดลอกรอบคลองหว้ยเป้า 

จากหว้ยข่า-หว้ยสะเดา พรอ้มท าเป็น

ถนนรอบหว้ย ม.๑๑ 

เพื่อขุดลอกหว้ยเป้าใหม้คีวามลกึ

สามารถเก็บกับน ้า ได ้มากขึ้ น 

พรอ้มท าเป็นถนนรอบหว้ย 

หมู่ที่ ๑๑ขนาดความกวา้งเฉลี่ย 

๑๕..๐๐ ยาว ๒,๐๐๐เมตร ขุดลอก

ดนิปริมาตรดนิขดุ ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม 

 ๘๐๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

หว้ยเป้าเก็บกกัน า้ไดม้ากขึ้น

ประชาชนและเกษตรกรได ้

ใชน้ ้าเพื่ออุปโภค บริโภค 

พรอ้มเดนิทางไดส้ะดวก 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓๓ โครงการก่อสรา้งฝายคอนกรีตหว้ย

สะเดา ม.๑๑ 

เพือ่ใหฝ้ายหว้ยสะเดาสามารถกกั

เก็บน า้ไดด้ปีระชาชนมนี า้อปุโภค

และบริโภค 

หมู่ที่  ๑๑ขนาดกวา้ง ๓.๕๐ ม. 

ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 

 ๕๐๐,๐๐๐   เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ฝายหว้ยสะเดาสามารถกกั

เก็บน า้ไดด้ีประชาชนมีน า้

อปุโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

 

 

 



~ ๑๒๓ ~ 

 

....... 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๓๔  โครงการ ก่อสรา้ งฝายคอนกรีต      

ค าปากชา้ง ม.๑๑ 

เพือ่ใหฝ้ายค าปากชา้งสามารถ

กกัเก็บน า้ไดด้ปีระชาชนมนี า้

อปุโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกวา้ง ๓.๕๐ ม. 

ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 

 ๕๐๐,๐๐๐   เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ฝายค าปากชา้งสามารถกกัเก็บ

น า้ไดด้ีประชาชนมีน า้อุปโภค

และบริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓๕ โครงการขยายประปาส่วนภูมิภาค

เขา้สู่คุม้โนนสวรรค์ บา้นโนนชาด  

ม. ๑๑  

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภค

และบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ คุม้โนนสวรรค ์  ๕๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐๐,๐๐๐) 

 

 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ า้นมีระบบ

น ้าประปาใชท้ ั้งอุปโภคและ

บริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓๖ โครงการขยายเขตน ้าประปาส่วน

ภมูภิาคเขา้หมูบ่า้น  ม. ๑๒ 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี

ระบบน า้ประปาใชท้ ัง้อุปโภค

และบริโภค 

หมู่ที่ ๑๒ ภายในหมูบ่า้น  ๕๐๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐๐,๐๐๐) 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ า้นมีระบบ

น ้าประปาใชท้ ั้งอุปโภคและ

บริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓๗ โครงการขดุลอกล  าน า้พรม ม.๑๒ เพื่อขุดลอกล  าน ้าพรมใหม้ี

ความลกึสามารถเก็บกบัน า้ ได ้

มากขึ้ น พรอ้มยา้ยดินออก

จากพื้นที่ 

หมู่ที่  ๑๒ ขนาดกวา้งปากหว้ย

เฉลี่ย ๒๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ขุดลกึ 

๑.๕ ม. ปริมาตรดินขุด ๑๘,๙๐๐ 

ลบ.ม 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ล าน า้พรมเก็บกกัน า้ไดม้ากขึ้น

ประชาชนและเกษตรกรไดใ้ช ้

น า้เพือ่อปุโภค บริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓๘ โครงการขดุสระเก็บน า้ที่ราชพสัดุ ม.๑๒ เพื่อขุดสระเก็บน า้ที่ราชพสัดุ

ใหม้คีวามลกึสามารถเก็บกบัน า้ 

ไดม้ากขึ้น พรอ้มยา้ยดินออก

จากพื้นที่ 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกวา้งปากบ่อ ๕๐ม. 

ยาว๕๐ ม.ขุดลกึ ๔.๐๐ม.ปริมาตร

ดนิขดุ ๙,๒๒๑ ลบ.ม 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

  เกษตรกรไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

สระเก็บน า้ที่ราชพสัดุเก็บกกัน า้

ไ ด ้ม า ก ขึ้ น ป ร ะ ช า ช นแ ล ะ

เกษตรกรไดใ้ชน้ า้เพื่ออุปโภค 

บริโภค 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓๙ โครงการก่อสรา้งบ่อพกัพรอ้มวาง

ท่อระบายน า้จากบา้นนางบุญมา -

นายประสทิธิ์ ม.๑๒ 

เพือ่ใหน้ า้ไมท่่วมขงัและระบาย

ไดท้นัท ี

หมู่ที่ ๑๒ บ่อพกัขนาดกวา้ง 

๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร  วางท่อ

คอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว 

๒๐๐ เมตร 

 ๖๖๐,๐๐๐   ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

น ้า ไม่ ท่วมข ังและระบายได ้

ทนัท ี

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

 
จ านวน  ๓๙  โครงการ    ๑๒๓,๓๘๗,๐๐๐      

 



~ ๑๒๔ ~ 

 

๒.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

…. 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้บั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ

หลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา คสล. 

บริเวณหนองสงัข ์ม.๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชล้านใน

กิจกรรมต่างๆ 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกวา้ง ๓๐ ม. ยาว  

๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. 

 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

  ประชาชนไดร้บั

ประโยชน ์๙๐% 

ประชาชนไดใ้ชล้านในกิจกรรม

ต่างๆ 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่จาก

ไร่มงักรทอง-เซียงนอ้ย  ม.๘ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ ที่  ๘  จากไร ่ม งั กรทอง -   

เซียงนอ้ย   

 ๑,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชน

ไดร้บัประโยชน์

๑๐๐% 

 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุและ

อุบตัิภยัมีความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่ จาก

บา้นโนนโก-บา้นโนนสงัข ์ม.๑๐  

 

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่าง

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หมู่ที่ ๑๐  ยาว ๑,๔๖๐ เมตร  ๑,๕๐๐,๐๐๐   ประชาชน

ไดร้บัประโยชน์

๑๐๐ % 

 

ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสว่างไวใ้ช ้

ป้องกันการเกิดอุบตัิ เหตุและ

อุบตัิภยัมคีวามปลอดภยัในชีวิต

และทรพัยส์นิ 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

๕ โครงการก่อสรา้งศูนยก์ลางวฒันธรรม  

งานกีฬา  บริเวณบงึแกง้ ม.๔ 

เพื่อเป็นใชศู้นย์กลางวฒันธรรม  

งานกีฬา และ เ ป็นสถานที่ จ ัด

กิจกรรมต่างๆ 

บริเวณบงึแกง้  ม.๔  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชน

ไดร้บั

ประโยชน ์

๑๐๐% 

ประชาชนได ้ใ ช ้ศู นย์กลา ง

วฒันธรรม  งานกีฬา และเป็น

สถานที่จดักิจกรรมต่างๆ 

-กองช่างอบต.บา้นเป้า 

-อบจ.ชยัภูม ิ

-หน่วยงานอื่นๆ 

 จ านวน  ๕  โครงการ    ๑๓,๔๐๐,๐๐๐      

 



บญัชีครภุณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  แกไ้ข เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเติม คร ัง้ที่ ๑   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภมิู 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ บริหารงานท ัว่ไป ครุภณัฑส์  านกังาน โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊   

จ านวน ๒ เครื่อง  

เพือ่ไวใ้ชป้ฏบิตัิงาน ส านกัปลดั 

กองคลงั 

 ๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๕๐,๐๐๐ 

(๖๐:๑๕๐,๐๐๐) 

(๕๙:๕๐,๐๐๐) 

  ส านกัปลดั 

กองคลงั 

๒ บริหารงานท ัว่ไป ครุภณัฑส์  านกังาน โครงการจดัซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์ เพือ่ไวใ้ชป้ฏบิตัิงาน ส านกัปลดั 

กองคลงั 

 ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐,๐๐๐ 

(๖๐:๓๐,๐๐๐) 

(๕๙:๓๐,๐๐๐) 

  ส านกัปลดั 

กองคลงั 

๓ บริหารงานท ัว่ไป ครุภณัฑส์  านกังาน โครงการจดัซื้อเครื่องปริ้นเตอรช์นิดหวัเขม็   เพือ่ไวใ้ชป้ฏบิตัิงาน กองคลงั  ๓๐,๐๐๐ 

(๖๑:๓๐,๐๐๐) 

(๖๐:๓๐,๐๐๐) 

  กองคลงั 

๔ บริหารงานท ัว่ไป ครุภณัฑส์  านกังาน โครงการจดัซื้อครุภณัฑส์  านกังาน  

    - เกา้อี้ (สภา)จ านวน ๓๐ ตวั 

    - เกา้อี้ (บริการประชาชน) จ านวน ๑๐๐ ตวั 

    - โตะ๊พบัเอนกประสงค ์จ านวน ๑๐ ตวั 

เพือ่ไวใ้ชป้ฏบิตัิงานและใชใ้น

การจดังานและพธิต่ีางๆ  

ของ อบต. 

ส านกัปลดั,กองคลงั,

กองช่าง, 

กองการศึกษาฯ 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

(๖๑:๑๕๐,๐๐๐) 

(๖๐:๑๕๐,๐๐๐) 

(๕๙:๑๐๐,๐๐๐) 

  ส านกัปลดั,

กองคลงั, 

กองช่าง, 

กองการศึกษาฯ 

๕ บริหารงานท ัว่ไป ครุภณัฑส์  านกังาน โครงการจดัซื้ อ เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษ

ธรรมดา  จ านวน ๑ เครื่อง   

เพือ่ไวใ้ชป้ฏบิตัิงาน ส านกัปลดั  ๑๘,๐๐๐ 

(๖๑:๑๘,๐๐๐) 

  ส านกัปลดั 

๖ บริหารงานท ัว่ไป ครุภณัฑส์  านกังาน โครงการจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ  ชนิดติดผนงั มรีะบบ 

ฟอกอากาศ  ขนาด ๒๔,๐๐๐ บทียูี จ านวน ๑ เครื่อง 

เพือ่ปรบัอณุหภูมหิอ้งท างาน ส านกัปลดั  ๒๘,๐๐๐ 

(๖๑:๒๘,๐๐๐) 

  ส านกัปลดั 

   จ านวน ๖ โครงการ  รวม  ๓๐๖,๐๐๐    

 

-๑๒๕- 

แบบ ผ. ๐๘ 

 



~ ๑๒๖ ~ 
 

ส่วนที่  ๕ 

การติดตามและประเมินผล 
 

              แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย       

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

   เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนน

ตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินสี่ปีประกอบด้วย 

๑.๑ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ คะแนน 

๑.๒การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ  ๑๕  คะแนน 

๑.๓ยุทธศาสตร์  ๖๕  คะแนนประกอบด้วย 

(๑) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ๑๐  คะแนน 

(๒) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 

(๓) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  ๑๐  คะแนน 

(๔) วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 

(๕) กลยุทธ์  ๕  คะแนน 

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน 

(๘) แผนงาน  ๕  คะแนน 

(๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม  ๕  คะแนน 

(๑๐) ผลผลิต/โครงการ  ๕  คะแนน 
 

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนนเกณฑท์ี่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐คะแนน) 

 

 

 



~ ๑๒๗ ~ 
 

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 

๒.๑การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 

๒.๒การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ  ๑๐  คะแนน 

๒.๓การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 

๒.๔ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐  คะแนน 

๒.๕โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 

(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  คะแนน 

(๓) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณ 

ได้ถูกต้อง  ๕  คะแนน 

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ๒๐ป ี ๕  คะแนน 

(๕) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      แหง่ชาติฉบับที่  ๑๒๕  คะแนน 

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐   ๕  คะแนน 

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  ๕  คะแนน 

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง 

มั่งคั่งยั่งยืน   ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 

(๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   ๕  คะแนน 

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 

(๑๑) มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 

จะได้รับ  ๕  คะแนน 

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 
 

 คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนนเกณฑท์ี่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ (๘๐คะแนน) 

 

 

 

 

 
 



~ ๑๒๘ ~ 
 

๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 

๓. ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย ๖๕ 

    ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (๑๐) 

    ๓.๒ ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

    ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๑๐) 

    ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

    ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

    ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

    ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

   ๓.๘  แผนงาน (๕) 

   ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (๕) 

   ๓.๑๐  ผลผลติ/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



~ ๑๒๙ ~ 
 

แนวทางในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

๑ .ข้อมูลสภาพ

ทั่วไปและข้อมูล

พื้ น ฐ า น ข อ ง

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพเช่นที่ตั้งของหมู่บ้าน /ชุมชน/

ต าบลลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน

ลักษณะของแหล่งน้ าลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯด้านการเมือง/

การปกครองเชน่  เขตการปกครองการเลอืกตั้งฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมอืง/การปกครองเชน่เขตการ

ปกครองการเลือกตั้งฯลฯ ประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน

ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากรฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่นการศกึษาสาธารณสุข

อาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะหฯ์ลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐานเช่นการคมนาคมขนส่ง

การไฟฟ้าการประปาโทรศัพท์ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเชน่การเกษตรการประมงการ

ปศุสัตว์การบริการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุ่ม

อาชีพแรงงานฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้าน

การเกษตรและแหลง่น้ า) 

(๒)  

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเช่นการนับถือ

ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึกฯลฯและอื่นๆ 

(๒)  

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เชน่  น าป่าไม้ภูเขา

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(๒)  

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นหรอืการใช้ขอ้มูล  จปฐ. 

(๒)  

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบวิธีการและการ

ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วม

ท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา

ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 

 

 

    



~ ๑๓๐ ~ 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

๒ .การวิเคราะห์ 

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหท์ี่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้อง

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นนโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตรช์าติ๒๐ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 

(๒) 

 

(๒) การวิเคราะหก์ารใชผ้ังเมอืงรวมหรอืผังเมอืงเฉพาะและการ

บังคับใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

(๑)  

(๓) การวิเคราะหท์างสังคมเชน่ด้านแรงงานการศกึษา

สาธารณสุขความยากจนอาชญากรรมปัญหายาเสพติด

เทคโนโลยีจารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น 

(๒)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือนการ

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและ

กลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไปเป็นต้น 

(๒)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวธรรมชาติต่างๆทาง

ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย

เทคนิคSWOTAnalysisที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่      

S-Strength (จุดแข็ง) WWeaknes (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๒)  

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง

พื้นที่มีการน า เสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ

สมมติฐานของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข

ปัญหาการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒)  

 

 

 

 
 



~ ๑๓๑ ~ 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

 (๘) สรุปผลการด้านเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการ

เบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐เช่น

สรุปสถานการณ์การพัฒนาการตั้งงบประมาณการเบิกจ่าย

งบประมาณการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑)  

(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณพ .ศ. 

๒๕๕๗-๒๕๖๐เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญผลกระทบและสรุป

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑)  

๓. ยุทธศาสตร์ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง

หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 

(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ

บริหารราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย

รัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปีและ Thailand 

๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน

สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น 

(๕)  

 

 

 

 

 

 



~ ๑๓๒ ~ 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

๓.๕กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ

ให้บรรลุวิสัยทัศนน์ั้น 

(๕)  

๓ .๖เป้ าประสงค์

ของแต่ละประเด็น

กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

๓ .๗ จุ ด ยื น ท า ง

ยุทธศาสตร ์

(Positioning) 

ความมุง่มั่นอันแนว่แนใ่นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพ

ของพื้นที่จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

๓.๘แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตก าหนด

จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก

เป้าประสงค์ตัวชีว้ัดค่าเป้าหมายกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน

น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีโดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใ์น

ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต 

/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ Thailand ๔.๐แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๑๐ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น

ชุดกลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะเดียวกันเป็นต้นเพื่อ

น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 

 

 

 

 



~ ๑๓๓ ~ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 

๒. การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ ๑๐ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ 

    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 

    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่ 

การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 

    ๕.๔โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ป ี (๕) 

    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖ โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 

     ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 

     ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ 

ประเทศชาติม่ันคงมั่งคั่งยั่งยืน   ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ 

โครงการ) 

(๕) 

     ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(๕) 

     ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

           

 

 



~ ๑๓๔ ~ 
 

แนวทางในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑.การสรุปสถาน–

การณ์การพัฒนา 

 

เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร อ บ ก า ร จั ด ท า

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 

(DemandAnalysis)/Global DemandและTrend

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี

ผ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง น้ อ ย ต้ อ ง

ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจ, ด้านสังคม,ด้านทรัพยากร- 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล

การนาแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ

ในเชิงปริมาณ 

 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อ

น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด

จ านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือ

ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย

เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่

ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่จ านวนที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถ

อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม  

อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งที่กระทบ 

(Impact)โครงการที่ด าเนินการในเชงิปริมาณ 

(Quantitative) 

๑๐  

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๓๕ ~ 
 

 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๓. การประเมินผล 

การน าแผนพัฒนา 

ท ้อ ง ถิ ่น สี ่ป ีไ ป

ป ฏ ิบ ัต ิใ น เ ช ิง

คุณภาพ 

 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง

คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่า

ภารกิจโครงการกิจกรรมงานต่างๆที่ด าเนินการใน

พื้นที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ประชาชนพึง

พอใจหรือไม่สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์การด าเนินการ

ต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร

สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไป

ตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติ

ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา

ด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน

ราชการหรือหน่วยงาน 
 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 

โครงการที่ด าเนินการในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 
 

๑๐  

๔.แผนงานและ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

 

๑) วิเคราะหแ์ผนงานงานที่เกิดจากด้านต่างๆมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง     

ส่ วนท้องถิ่ น ในมิติต่ า งๆจนน า ไปสู่ ก ารจัดท า  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก

การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มพีืน้ที่ติดตอ่กัน 

๒) วิเคราะห์แผนงานงานที่เกิดจากด้านต่างๆที่

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลัก

ประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร

และแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

 

๑๐  

 

 

 



~ ๑๓๖ ~ 
 

 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๕. โครงการ

พัฒนา 

๕.๑ความชัดเจน

ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

เป็ น โครงการที่ มี วั ตถุ ประสงค์สนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้

ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่าน

แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

๕ .๒ ก า ห น ด

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง

ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ

โครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการ

ด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มคีวาม

เป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕ .๓ เ ป้ า ห ม า ย

( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง

โครงการ) มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง

ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจ านวน

เท่าไรกลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไร

กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ด า เนินงานและระยะเวลา

ด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน

เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมี

หลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย

หลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕ .๔ โ ค ร ง ก า ร มี

ความสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์

๒๐ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเทา่เทยีมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้

เกดิความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน 

(๕)  

 

 

 

 



~ ๑๓๗ ~ 
 

 
 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับ แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

โครงการมีความสดอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (๒) ยึดคน 

เป็นศูนย์กลางการพัฒนา(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต 

ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่

การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน     

๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย

ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยก 

ระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ

ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา

ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ

เพื่อสรา้งสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลด 

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการ

เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(๕) การสร้าง 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร

ราชการแผน่ดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖โครงการมีความ 

สอดคลอ้งกับ 

Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–

Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรมท าน้อยได้มากเช่น (๑) เปลี่ยน

จากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง

นวัตกรรม (๒)เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ

ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ไปสู่

การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่

เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัย

และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ เชิง

เปรียบเทียบเช่นด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ

สาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

 

 



~ ๑๓๘ ~ 
 

 

 

 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๕ .๗โครงการสอด- 

คล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ

ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้

ก าหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่ง

ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้

นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น

โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕ .๘โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน

หรือการเสริมสร้าง

ให้ประเทศชาติมั่นคง

มั่ งคั่ งยั่ งยืนภายใต้

หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐาน

ความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง

หรือร่วมด าเนินการเป็นโครงการต่อยอดและ

ขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่จะให้

ท้องถิ่นมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นท้องถิ่นที่

พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียง

ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕)  

๕ .๙งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ

เป้ าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง

หลักส าคัญ๕ประการในการจัดท าโครงการ

ได้แก่ (๑)ความประหยัด (Economy)(๒) ความ

มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี

ประสิทธิผล(Effectiveness)(๔)ความยุติธรรม 

(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐มีการประมาณ

การราคาถูกต้องตาม

ห ลั ก วิ ธี ก า ร

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้อง

ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก

วิชาการทางช่างหลักของราคากลางราคา

กลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนด

ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มี

ความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า

ร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ

รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงินสะสม

หรอืรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ ในรูปแบบอื่นๆ 

(๕)  



~ ๑๓๙ ~ 
 

 

 

 

 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๕.๑๑มีการก าหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

วัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น (Key 

Performance Indicator : KPI)ที่สามารถวัดได้ 

(measurable)ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(effectiveness)ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

(efficiency) ได้เช่นการก าหนดความพึง

พอใจการก าหนดร้อยละการก าหนดอันเกิด

จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง 

ที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ

ด้ าน เนิ นการตามโครงการพัฒนาซึ่ ง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผล

หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์

หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน

วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไป

ได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงาน

ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ

ของความส าเร็จได้(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ

เป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕ ) 

ส่งผลตอ่การบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 


