
   

 
 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  
แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 

(ท ำข้อบัญญัติ 64) 

 
 



 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวดัชัยภูมิ 

 

  ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากบ้านนายบัวสี - 
นานายกาน    ม.๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม .หรื อพื้ น ท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตร.ม  จุดด าเนินการ จากท่ีนายบัวสี-นา
นายกาน 

   52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

25 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจาก นานายชลจิตร 
วิริยะธรรม-นานายโกวิท-นาย
สมนึก สุดมั่งมี ม. ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ 
ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.  จุด
ด าเนินการนานายชลจิตร วิริยะธรรม-นา
นายโกวิท-นายสมนึก สุดมั่งม ี

   52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายเท่ียง  ลาภเงิน-นา
นายสมนึก สุดมั่งมี ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๘๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรื อพื้ นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ 
ตร.ม.  จุดด าเนินการจากท่ีนายเท่ียง 
ลาภเงิน-นานายสมนึก สุดมั่งมี 

   ๕๗๐,๐๐๐ 
 

๕๗๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

27 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหลังวัดป่าบ้านเป้า-
ท่ีนายนิรันต์ ม.๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๑  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร 

   ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้าน
เป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

28 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากบ้านนางณัฐชล-
คุ้มโนนสวรรค์ ม.๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๑ กว้าง 5 ม. ยาว 586 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 2,930 ตร.ม. 

   ๑,75๐,๐๐๐ ๑,75๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

-๑๒9- 

แบบ ผ. ๐2/1 
 



 

ส่วนที่  ๑   
สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ห่างจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๔๗๐ ไร่   อาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนบ้านเป้า – เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยข่า ต าบลบ้านเป้า อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 ๑.๒ ภูมิประเทศ    
        ต าบลบ้านเป้า มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว และต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตร- 
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   
 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
        พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้ามีภูมิอากาศร้อน  มี ๓ ฤดู   
 

๑.๔  ลักษณะของดิน   
          ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์   
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้้า 
        แหล่งน้ าของต าบลบ้านเป้า  มีดังนี้ 

- ห้วย  จ านวน ๒ แห่ง คือ ห้วยทิก หมู่ที่ ๓, ห้วยเป้า  หมู่ที่  ๕,๑๐,๑๑ 

- ฝาย  จ านวน ๓ แห่ง  คือ  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทิก  หมู่ที่ ๓ , ฝายท่าวังหิน หมู่ที่ ๑๑,     
   ฝายเจ้าประเทศ หมู่ที่ ๑๑ 

- อ่างเก็บน้ า จ านวน  ๑ แห่ง  คือ  อ่างเก็บน้ าเจ้าประเทศ  หมู่ที่ ๑๑ 

- บ่อบาดาล  จ านวน ๕ แห่ง   

- บึงน้ า  จ านวน ๑ แห่ง  คือ  บึงแก้ง  หมู่ที่ ๔ 
 

 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้าประกอบด้วยป่าไม้ และมีเทือกเขาภูนกแซวอยู่ด้านทิศตะวันตกซึ่งคิดเป็นร้อยละ                          
๒๐ ของพ้ืนที่ภูเขาท้ังต าบล  
 
 
 



 

๒. ด้านการเมือง/ การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง  

       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน    
หมู่ที่ ๑  บ้านเป้า (ในเขต อบต.)        หมู่ที่ ๓  บ้านทิก 
หมู่ที่ ๔  บ้านพรม      หมู่ที่ ๕  บ้านโนนสังข์ 
หมู่ที่ ๖  บ้านร่องแสนค า     หมู่ที่ ๘  บ้านเป้า (ในเขต อบต.) 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านโนนโก (ในเขต อบต.)    หมู่ที่ ๑๑  บ้านโนนชาด 
หมู่ที่ ๑๒  บ้านห้วยข่า     หมู่ที่ ๑๓  บ้านโพธิ์ทอง 
 

   ๒.๒ การเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของต าบลบ้านเป้า  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เลือกตั้งนายกและสมาชิก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  แบ่งเป็น  ๑๐ เขต  เลือกตั้ง 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ้านวน

ครัวเรือน 
จ้านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
บ้านเป้า (ในเขต อบต.)   
บ้านทิก 
บ้านพรม 
บ้านโนนสังข์ 
บ้านร่องแสนค า 
บ้านเป้า (ในเขต อบต.) 
บ้านโนนโก (ในเขต อบต.) 
บ้านโนนชาด 
บ้านห้วยข่า 
บ้านโพธิ์ทอง 

๑ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๘ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

๒9 
51 

๒25 
๑๑7 
๑34 
83 
๑7 

๑46 
80 
84 

38 
๗4 

๔๔8 
๒๑4 
๒41 
๖8 
2๑ 

๒70 
๑26 
65 

41 
๖๙ 

๔๑3 
๒๑0 
๒๑4 
๕5 
๑8 

๒52 
๑๓๕ 
๕9 

79 
๑43 
๘๖1 
๔24 
๔55 
๑23 
๓9 

522 
๒61 
๑24 

รวม ๑๐ 979 ๑,๕65 ๑,๔66 3,031 
  

           ๓.๒  ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 
อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ๓29 283 เยาวชน 

อายุ ๑๘-๖๐ ปี ๑,๐58 969  

อายุมากกว่า ๖๐ ปี ๑๗3 213 ผู้สูงอายุ 

รวม ๑,๕๖0 ๑,๔65 3,02๕ 

           ** ข้อมูลจากทะเบียนอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562** 
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๔. สภาพทางสังคม 
 

๔.๑ การศึกษา 

       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าไม่มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้นจะให้การอุดหนุน
สนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
ซึ่งมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีจ านวน ๒ แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๑ 
แห่ง  รายละเอียด  ดังนี้ 

-  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 
-  โรงเรียนบ้านโนนชาด 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. บ้านเป้า 
 

 ๔.๒  สาธารณสุข 
 

   การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จ านวน ๑ แห่ง โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข 

 

๔.๓  อาชญากรรม 
 

    ในเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านเป้าไม่ค่อยมีคดีอาชญากรรมอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย 
 

๔.๔  ยาเสพติด 
 

    ในเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านเป้ามีเรื่องยาเสพติดแต่ไม่มากนักต ารวจสามารถควบคุมและจับกุมได้   
 

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีการสังคมสงเคราะห์ 
                - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  จ านวน  ๓๓๖  ราย  เดือนละ – บาท  เป็นเงิน   
                   ๒,๔๑๖,๐๐๐  บาท/ ปี 

      - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ จ านวน ๙๑  ราย  เดือนละ  ๘๐๐  บาท เป็นเงิน     
         ๘๗๓,๖๐๐  บาท/ป ี
      - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ จ านวน  ๘ ราย  เดือนละ  ๕๐๐  บาท  เป็นเงิน    
         ๔๘,๐๐๐  บาท/ป ี

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
        การคมนาคมขนส่ง เดินทางและรวดเร็วมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 

  ๕.๒  การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง ทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน 

  ๕.๓  การประปา 
            - ประปาหอถังสูง  หมู่ที่ ๓, ๔, ๕, ๖ ,๑๑, ๑๒ ,๑๓    

  - ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑, ๔, ๑๑ 
            ๕.๔  โทรศัพท์ 

        - ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาและรวดเร็วขึ้นประชาชนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือโดยมีเครือข่าย  
         - ให้บริการจ านวน ๓ เครือข่าย 
 

  ๕.๕  ไปรษณีย์ 
 - ในพ้ืนที่มี ๑ แห่ง   
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑  การเกษตร 
อาชีพหลักส่วนมากประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณ ๙๐ % ที่ส าคัญได้แก่ การท านา  ท าไร่ ท าสวน 

นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ประมาณ ๑๐ %  ดังนี้ 
-   ลูกจ้างเอกชน                   ๕     %   -   ประกอบธุรกิจส่วนตัว         ๐.๘  % 
-   ลูกจ้างของรัฐ                   ๑      %  -   ธุรกิจในครัวเรือน               ๒    % 
-   อาชีพทางอุตสาหกรรม        ๐.๒   %  -   รับราชการ                       ๑    % 
 

7. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
        ๘.๑ การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีความเชื่อถือตามประเพณีในสมัยก่อนและมีอิทธิพลต่อจิตใจของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น การนับถือผี การบนบาน การเซ่นไหว้ผี ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีวัดทั้งหมด  
๔ วัด คือ วัดบ้านพรม วัดบ้านโนนสังข์ วัดบ้านโนนชาด และวัดบ้านร่องแสนค า นอกจากนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิที่
ประชาชนให้ความเคารพสักการะ  จ านวน ๓  แห่ง  ได้แก่ ศาลเซียงน้อย  บ้านเป้า หมู่ ๘ ศาลเขื่อนเจ้าประเทศ บ้าน
โนนชาด หมู่ ๑๑  และศาลปู่พิมพ์ บ้านพรม หมู่ ๔ 

         ๘.๒ ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีการนับถือประเพณีอย่างเคร่งครัดมาแต่ครั้ง โบราณและ

เป็นประเพณีของท้องถิ่นสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานโดยยึด “ ฮีตสิบสอง – คลองสิบสี่ ”  เป็นแนวทางปฏิบัติ
ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ในแต่ละเดือนมีประเพณีประจ าเดือน 
         ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สานกระติ๊บข้าวจากไม้ไผ่  สาน
ตระกร้าจากไม้ไผ่  อุปกรณ์หาปลา   ทอเสื่อกก  ทอผ้า   ส่วนภาษาถ่ิน คือ  ภาษาอิสาน (ลาว) 
         ๘.๓ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
            ผ้าไหม   เสื่อกก 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.๑ น้้า 
        บึงแก้ง   ล าน้ าพรม  ห้วยเป้า  และห้วยทิก  บึงแก้ง 
 8.๒ ป่าไม้ 
        ป่าภูนกแซว 
 8.๓ ภูเขา 
  ภูนกแซว , ภูขี้ห่าน 
 8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  มีคุณภาพอุดมสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย  ว่าด้วย
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน้า 

                      การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑ เป็นต้นมาได้ส่งผล
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ 
ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุ
หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้าง
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เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพ
การผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
                  นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลาย
มิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้
สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษา
ทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

                 ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่ความ
มั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ
ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความ
รักและความสามัคคี 

                   ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความ
ท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิม
สูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 

                  ๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
                    แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู    
สู่เอเชียแต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน
อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาท ิองค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้น
ในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
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                     ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง
ตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น
ในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

                    นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่
แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศ   
จะเป็นความทา้ทายส าคัญในระยะต่อไป 

  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยัง
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
 

  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน    
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความ
แตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
จะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบ
และข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ 
ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงาน
และอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวัง
ด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้   
หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจาก
ตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 

  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น     
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีพลวัตสูง 
และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จ าเป็น ต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการ
พัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะใน
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน 
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย 
ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาค
บริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร   
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง        
กับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมี  
กลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้
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จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง    
ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกา
สากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้
เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
 

  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่ง
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ไปใน
อนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน
ประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึง
พ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
 

        ๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
                   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

   ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ   
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน        
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่ การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง
เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 



 

-10- 

         ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง  
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                   ความยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน            
ให้เพ่ิมข้ึน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
                          โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
                  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
                  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
                  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
                  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
                  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
                  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
    ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
           ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
                (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
                (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
                (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
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                (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ 
                     และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
                (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

           ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 

                (๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
                (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
                (๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
           ๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
                (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                (๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
                (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
                (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
           ๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                (๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
                (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
                (๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
                (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
           ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                (๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
                (๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
                (๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
                (๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 
                     อย่างต่อเนื่อง 
                (๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                (๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
           ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก 
                    รวดเร็ว โปร่งใส 
                (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายเชื่อมโยงการพัฒนา 
                     ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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                (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                     ในการพัฒนาประเทศ 
                (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
                (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง  
                     มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
                (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                (๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
                (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมน า
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  
๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ        
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์             
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้     
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน        
ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไป          
อย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

         ๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
                ๑.๑ หลักการ 
                ๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
                ๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
        ๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
                ๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
                ๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
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       ๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
                ๓.๑. วัตถุประสงค์  
                ๓.๒. เป้าหมายรวม  
     ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
             ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
              ๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
              ๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
              ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
              ๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
              ๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
              ๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                    และธรรมาภบิาลในสังคมไทย  
              ๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
              ๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
              ๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
              ๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
     ๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
              ๕.๑ หลักการ  
              ๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
              ๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 

     ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
      ๑. สภาพทั่วไป  
         ๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' 
ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ติดต่อ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

         ๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมี    ความ
ลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนว
เขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

         ๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม        
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและ          
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สันก าแพงกั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้ง          
กว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนจังหวัดที่มี
อุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

          ๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 26.02 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

          ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

                ๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้ าและขาดธาตุอาหารใต้ดินมีเกลือหิน      
ท าให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

                ๑.๕.๒ แหล่งน้้า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้ าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตรยาวที่สุด 
ในประเทศไทย มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ ามูล มีความยาว
ประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้       
ยังมีล าน้ าสาขาย่อย ได้แก่ ล าปาว ล าน้ าอูน ล าน้ าสงคราม ล าน้ าเสียว ล าน้ าเลย ล าน้ าพอง และล าตะคอง รวมทั้ง
แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้    
ยังมีแหล่งน้ าบาดาลมีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร 
คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อยและจืดเนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ 
หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ าเค็ม  
 

                ๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษา สมดุลของ
ระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ  
 

    ๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
             ๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.                     
                   ลาว กัมพูชาและสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
                    ๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
                    ๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
                    ๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

              ๒.๒ รถไฟ  

              ๒.๓ สนามบิน  

              ๒.๔ ด่านชายแดน  

              ๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่างด้าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็ว
สูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-
หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียง
เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  
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            ๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
                      ๒.๖.๑ ไฟฟ้า                  ๒.๖.๒ ประปา  

       ๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
                    ๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ         ๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา          ๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

       ๔. ประชากรและสังคม 

                    ๔.๑ ประชากร  

                  จ้านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจ านวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน    
หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วง
ปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา 
มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัด
ขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามล าดับ  

                   ๔.๒ แรงงาน  

                    แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 
มีก าลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของก าลังแรงงาน ของภาค จ านวนแรงงานที่
มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 
ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5  
เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 
 

                 ๔.๓ การศึกษา  

                    สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด           
แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจ านวนนี้เป็นสถาบัน  
วิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  
                 ๔.๔ สาธารณสุข  

                     มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มีจ านวนโรงพยาบาล
รัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 
(รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จ านวน ๓,๔๗7 แห่ง  

         ๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
                 ๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                       ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน   
๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี       
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่     
ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก ่จังหวัดมุกดาหารรองลงมาคือ 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  
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                  ๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

                       การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจ านวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย   
ร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม ้9,687 ไร่ ลดลงจากปี ๒๕๕6 ที่มีจ านวน 
1,574 ครั้ง และจ านวนพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-      
๒๕60 เกิดไฟไหม้ปา่เฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อป ี                                 
          ๖. สภาวะแวดล้อม  
                  ๖.๑ จุดแข็ง  
                  ๖.๒ จุดอ่อน  
                  ๖.๓ โอกาส  
                  ๖.๔ ภัยคุกคาม  
          ๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
          ๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ าประสบอุทกภัยและ     
ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็น
จะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหา
โอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับโครงข่ายระบบการคมนาคม
ขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค 
เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  
          ๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค                       

                ลุ่มแม่น้้าโขง”  

          ๘.๒ วัตถุประสงค์  
                ๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพการด ารงชีพ                      
                          และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
                ๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง          
                         พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
                ๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                   
                         สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
                ๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ           
                         ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
                ๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง                    
                         และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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         ๘.๓ เป้าหมาย  

                ๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  

                ๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก               

                         เฉียงเหนือลดลง  
 

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676 
ล้านบาท 

(ปี 2559) 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.5ต่อ

ปี 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446 
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

 
 
          8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่ายั่งยืน  
          8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ              
                                      เหลื่อมล้้าทางสังคม  
          8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา                           
                                      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

          8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
          8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ                                           
                                       หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนา          
                                       เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
 
          8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ 
                                      สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
            แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)              
                   ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
                     ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย   
พัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561    
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท า
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แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการก าหนด
กรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. 
ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ 
หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 
                     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนา
ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างาน
แบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนด  
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม              
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสม       
กับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้        
ให้กลุ่มจังหวัด 
                    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)   ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.ก.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 
 

   ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

           1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

           2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 

          3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอมเชิงนิเวศน์การกีฬาที่มีชื่อเสียง 

           4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

    เป้าหมายการพัฒนา 
        ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเทีย่วอารยะธรรมขอมและสังคมเป 

            ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

            ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

            ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

            ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ 

 สินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

    เป้าประสงค์ 
      1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

      2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

      3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

          4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 

     ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

       1.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร 
       2.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย 
       3.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้มาตรฐาน 
       4.ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
       5.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษต 
      กลยุทธ์และแนวทาง 

  1.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
            1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

               1.1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ 
                        จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 
               1.1.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทาน       
                        ขนาดใหญ่ กลางและเล็กเพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
               1.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตรเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

 

     1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อย โรงงาน พริก     
            ยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาดและเครือข่ายสินค้าเกษตร 
 

                1.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
                         เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนา 
                          ระบบการจัดการด้านการตลาด 
                1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง 

                1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 

                1.2.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัย 
                         การผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
                1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ  
                         ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
 



 

-20- 

                          1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อ                 
                           สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการ เปลี่ยนแปลง 
                           ของสภาพภูมิอากาศ 
                1.2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชนสนับสนุน  
                       การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความของสินค้าเกษตรและอาหาร 
                1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิตและส่งเสริมสินค้าเกษตรและ                  
                           เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 
                1.2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 

                          1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิม   
                           ประสทิธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต 

                1.2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมแลปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
      1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

                1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเครือข่าย 
                         ปราชญช์าวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 

                1.3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์และ 
                         การท าเกษตรยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุง               
                         คุณภาพดิน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร   
                1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนา                         
                         การด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือรองรับผลกระทบจาก 
                         การเปิดเสรีทางการค้า 
 

      1.4 พัฒนาพื้นที่การเกษตรและการถือครองท่ีดิน 
 
                1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิโดยเร่งรัดการออกโฉนด       
                         ที่ดนิให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
                1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากินและประชาชนที่ 
                         ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 
 
                1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมทั้งเขต 
                         เกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมืองและผังชุมชน 
 

 2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
      2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 

               2.1.1  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 
 

    2.1.2  ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนา 
              อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                    
              และพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก แร่โปแตช 

              2.1.3  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์     
                        เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
               2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตการขนส่งสินค้า  
                         อุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืนๆอย่างเป็นระบบ 
 
               2.1.5  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ Supply     
                         Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
 



 

-21- 

               2.1.6  พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการ       
                         รวมทั้งมิตรเสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนา                    
                          ภาคอุตสาหกรรมให้ต่อสิ่งแวดล้อมผิดชอบต่อสังคมเชิงรุกมีความรู้และอยู่ร่วมกับชุมชน       
                         อย่างยั่งยืน 
               2.1.7  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม            
                           เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
 
 

       2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 
 
                2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือท่ีได้มาตรฐานสอดคล้อง 
                          กับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
                          เสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการ 
                          ของตลาดแรงงาน 
 
                2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรมและ 
                           มีความเสมอภาคในการจ้างงาน 
 
                 2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด มาตรฐานแรงงาน 
                           การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน                 
                           นอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น 
                 2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา 
                            ระบบค่าจ้าง 
                           2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์มีสวัสดิการแรงงานและ 
                            มีหลักประกันความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
 
                 2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบ แรงงานต่างด้าว 
                             ให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
                             ความมั่นคงภายในประเทศ 
                  2.2.7 ส่งเสรมิแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
 

          2.3 พัฒนาและส่งเสริมการท้าเหมืองแร่โปแตชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

                   2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
        2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 
 

  3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ 
          3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
 
                    3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและ 
                              ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ         
                              ของภาคการผลิตและบริการ 

                                 3.1.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีคุณภาพและ 
                              ได้มาตรฐานโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ส่งเสริม  
                              กิจกรรมการประกวดแข่งขัน การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน                  
                              และผู้ประกอบการ  

                     3.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดง 
                               สินค้าและพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

                     3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้        
                              เอกลักษณ์วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงของสินค้า 
                              ธุรกจิพึ่งพาตนเองได้ 
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           3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
 

                      3.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการให้               
                                ครอบคลุมสินค้าและบริการเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ตลอดจน    
                                เสริมสร้าง องค์กรวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็งและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
                                    3.2.2 สรา้งและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม           
                                ชอ่งทาง ทางการค้าและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็ว  
                                และทั่วถึงรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

                       3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมใน ระดับจังหวัด  
                                 เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป้าประสงค์ 
 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

      กลยุทธ์และแนวทาง 
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

1.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มี 
                           คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว 
                           ชั้นน าของภาคอีสาน 
 

1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวปรับปรุงมาตรฐาน 
 
                           อ านวยความสะดวก ความปลอดภัยและสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึง  
                           แหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ  

1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 
 
 

2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
 

2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาด 
      การท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

 
2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณค่า 
      และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ 

 
2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 

                            จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูล 
                            การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติเพ่ืออานวยการความสะดวก 
                            ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
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3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิด  
               ความสมดุลและย่ังยืน  

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้ 
                          เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม                     
                          และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

3.2 สนับสนุนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นโดยสนับสนุนให้           
      ระบบระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง 

                            ท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมทางเลือก 
      ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

       เป้าประสงค์  

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
2. การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

    ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
                     1.สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน  
                     2.สัดส่วนพืน้ที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์  
                     3.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     4.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
                     5.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน 
 

          กลยุทธ์และแนวทาง  

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและทุกภาคส่วน  

 ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งความหลากหลาย 
                      ทางชีวภาพ 
 

1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  
รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

 

1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด 
1.4 พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุและการชะล้าง 
      พังทลายของหน้าดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต        
      การเกษตร 

 
1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ าและการจัดท า 
       แผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด/ 
       กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
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2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
 

2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
      ธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ 
      ของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 
2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการ 
      อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับ 

                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ า   
      เสียชุมชน 

 
2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
      ที่มีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 
2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
      ในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการ 

 
2.6 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ    
      อนุรักษ์การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตและ  
      บริการที่ม ีมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นการใช้  
      พลังงานทดแทนการผลิตพืชพลังงานทดแทนการปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้างเพ่ือสร้าง 
      รายไดแ้ละลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

 

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

3.1 การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดโดยจัดล าดับ      
      ความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ 

 
3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต  
      โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 

 
3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัครโดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ 
       ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 

 
3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม  
      จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

 
3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  
      สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

 
3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบเพ่ือสร้าง         
      ความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการ 

                     เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  
1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น  
2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 

3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ  
2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
3. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงขึ้น  
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
5. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

 

กลยุทธ์และแนวทาง 
 

1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

1.1 เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรม 
      จริยธรรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสถาบันการศึกษาในการสร้าง 

                     ค่านิยมครอบครัวอบอุ่นและการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมน าความรู้ 
1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
      เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก 

                     และเยาวชนและฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามค่านิยม 
 

1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออกเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆทั้งในระดับชุมชนและระดับ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 
1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกบั 

                    พัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเข้มแข็งเพ่ือ  
                     ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
 

1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
       สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม 
       ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนควบคู่  
      กับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 
       สู่สภาวัฒนธรรมต าบล 

 
1.7 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม     

                     และค่านิยมหลัก 12 ประการ 

1.8 ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม   
               1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัด 
                     กิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
                        1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์ 
                       ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
 
               1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร้าง 
                       สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
 

        2.  การพัฒนาการศึกษา 
 
              2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากลปรับปรุงหลักสูตรการเรียน 
                     การสอนเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนเรียนรู้ 
                     โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 
                     12 ประการ คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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              2.2 สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่ง     
                     เรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการ ตลอดชีวิต 
                     อย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 
                       2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
                     จัดการศึกษามุ่งสู่สากลพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
                       2.4 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาสร้าง หลักประกันโอกาสทาง                      
                     การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ 
                     การให้บริการและช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
 

2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกชุมชนในการ 
                     ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างทักษะอาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพ  
                     สินค้าชุมชน 

2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ สอดคล้อง 
                     กับความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 

3. การพัฒนาการสาธารณสุข 
 
              3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่าง 
                    ไม่เป็นอุปสรรครวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
              3.2 พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และ      
                     สาธารณสุขให้มีคุณภาพะสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
              3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย 
                     มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 
                       3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพรวมทั้งพัฒนา                  
                    คุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
                       3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจ 
                    ในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังโดยเชื่อมโยงด าเนินการ 
                     รว่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
              4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสร้างสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย               
                    เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
                       4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและ 
                    การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

                       4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ  
                    พัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
                       4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง5ด้านประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ  
                     ทุนธรรมชาติ และทุนการเงินให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

    5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
                       5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ                     
                     เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
                       5.2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้าน คุณธรรม จริยธรรม 
                     ธรรมาภิบาล และทัศนคติ ที่เอื้อต่อการบริการประชาชน 
 
               5.3 สร้างจิตส านึกค่านิยมจรรยาบรรณของข้าราชการในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม              
                      จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ      
                     ในวงราชการอย่างต่อเนื่อง 
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               5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิรวมทั้งเสริมสร้างขีด    
                     ความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบลและ 
                     อ าเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของ                         
                     จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน   

               5.5 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร     
                     ทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม           
                     เศรษฐกิจ อาเซียน 
 

     6. การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/   
                      ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ  
                      ยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ   
                        คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
 

                6.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆดาเนินการด้านป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยง 
                      ตกเป็นเหยือ่ของยาเสพติดตลอดจนบาบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือ 
                      ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กร 
                      ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม 
 
                6.3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด  
                      โดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 
                 6.4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของในการ ัฐแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อ  
                       พิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างความปลอดภัยและ      
                       สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 
                 6.5 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้าง 
                       ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 
                 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรม 

                       จังหวัดและอ าเภอ 
 

     3.1.2 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก้าหนดแนวทางการพัฒนา 

                 ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
                       ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูม ิ
 

พ้ืนที่การวางผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิมีเนื้อ 12,778.3 ตร.กม.  
หรือประมาณ 7,986,429 ไร่ มีแนวคิดในการวางผังคือ การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องลักษณะ 
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิคือ 
 

“มุ่งสู่เศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชูธงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ย่ังยืน” 
 

                  การใช้ที่ดินในอนาคตตามผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยที่ดินประเภทชุมชนครอบคลุมบริเวณ
เขต ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิรวมชุมชนคอนสวรรค์ ผังเมืองรวม ผังเมืองรวมเมืองลาดใหญ่ผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุ่ม 
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ผังเมืองรวมชุมชนบ าเหน็จณรงค์รวมชุมชนบ้านเพชร และชุมชนเมืองในเขต
เทศบาลต่างๆ นอกจากนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกและ
ทางฝั่งตะวันออกของพ้ืนที่วางผังที่โล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง ที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ป่าไม้อยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของพ้ืนที่วางผัง 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

    3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ  
 

    จังหวัดชัยภูมิได้รวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน แกนน าเครือข่าย
องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 16 อ าเภอสรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 
 

              ภาพรวมปัญหาและความต้องการของจังหวัดชัยภูมิจากการประมวลข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่สรุปปัญหาและ
ความตอ้งการได้ 8 ปัญหาและความต้องการ ดังนี้ 
  

1. ปัญหาและความต้องการด้านแหล่งน้้า  เป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิเพราะในทุก
อ าเภอและทุกพ้ืนที่มีปัญหาด้านแหล่งน้ าเป็นปัญหาหลักของพ้ืนที่ซึ่งเป็นต้นสภาพข้อเท็จจริงจะเห็นว่าจังหวัดมีต้นทุน
แหล่งน้ าที่ส าคญัคือล าน้ าชีที่เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสายหนึ่ง แต่ไม่สามารถผันน้ า
จากลใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าที่สามารถเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนส าหรับใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคประกอบกับช่วงฤดูแล้งน้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตรกรรมขาดแคลน ดังนั้น จังหวัดมีความต้องการอยากจะให้มี
การสร้างแหล่งน้ าเพ่ิมมากขึ้นแหลเพ่ือให้มีแหล่งน้ ามีเพียงพอกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชนและพ้ืนที่จาก
ข้อเสนอข้อเสนอความต้องการในภาพรวมของทุกพ้ืนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนในเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้น
เขิน ในแต่ละพ้ืนที่ การสร้างฝายเพ่ือเก็บกักน้ าการสร้างแก้มลิง การสร้างสถานีสูบน้ าเพ่ือการผันน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การ
ก่อสร้างระบบประปา การก่อสร้างประตูน้ าเปิด-เปิดล าน้ าชี คลองส่งน้ า การปรับปรุงอ่างเก็บน้ าการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า
และขุดสระน้ า/ล าห้วย 

  
2. ปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากการส ารวจข้อมูลเวทีประชาคมพบว่าปัญหา

โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญมากที่สุด คือเส้นทางคมนาคม (ถนน) เป็นปัญหาที่ส าคัญรองลงมา ปัญหาและความต้องการ
ด้านแหล่งน้ า เพราะในเกือบทุกพ้ืนที่มีความต้องการเส้นทางคมนาคมที่ต้องเกิดการเชื่อมโยงกับถนนสายหลักและ   
สายรอง และการเชื่อมโยงกับถนนในชุมชนหมู่บ้านต าบลและหมู่บ้านประกอบกับบางเส้นทางมีสภาพช ารุดทรุดโทรมมี
ฝุ่นละออง และมีลักษณะเป็นลูกรังท าให้การเดินทางระหว่างพ้ืนที่และขนส่งสินค้าและบริการ  ไม่สะดวกซึ่งมีปัญหามา
โดยตลอดและในบางพ้ืนที่ที่มีถนนเข้าไปถึงพ้ืนที่เกษตรกรรมแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการประกอบอาชีพ 
 

3. ปัญหาและความต้องการด้านสังคม  เป็นปัญหาที่ส าคัญปัญหาหนึ่งในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้น  สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การรับอารยะธรรมใหม่ๆ มาจากสังคมตะวันตก และนานาอารยประเทศที่มี การแข่งขันกัน
อย่างเสรี ท าให้เกิดการซึมซับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการศึกษาศาสนาและจริยธรรมการเปลี่ยนแปลงของเด็กและ    
เยาชน ปัญหายาเสพติดการจัดสวัสดิการสังคมการขาดโอกาสทางการศึกษาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหาด้านศาสนาที่ขาดพระประจ าวัดปัญหาเด็กและเยาวชน   มั่วสุมและทะเลาะวิวาท 
ปัญหาความวัฒนธรรมประเพณี  

4. ปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ   เป็นปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะ       
ในเรื่องของรายได้และการส่งเสริมอาชีพ การขาดแคลนฝีมือแรงงาน การพัฒนาด้านหัตถกรรม การตลาด ความยากจน
ตลาดนัดเอกชน และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน  ที่ต้องการให้จังหวัด
ให้การสนับสนุน เพ่ือให้เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาที่ดิน 
  

5. ปัญหาและความต้องการด้านเกษตรกรรม   เป็นปัญหาที่ส าคัญปัญหาหนึ่งในพื้นที่เนื่องจากอาชีพ 
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชากรจังหวัดชัยภูมิสภาพปัญหาที่พบมีมากมาย เช่น ราคา ผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า การใช้ปุ๋ยเคมี ขาดตลาดกลางจ าหน่าย ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการผลิต ขาดแหล่งเงินทุน เป็นต้น เพ่ือให้  
การแก้ไขปัญหาบังเกิดผลจึงต้องการมีการพัฒนาการเกษตรสมัยเก่า เป็นเกษตรสมัยใหม่ ลงทุนน้อย แต่ได้ผลผลิต    
เน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก  
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6. ปัญหาและความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม   สภาพปัญหาที่พบเป็นปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้การบุกรุก
ท าลายป่า ไฟไหม้ป่าส่งผลต่ออุณหภูมิในโลกร้อน การขาดกฎกติกาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การขาดจิตส านึกและ
การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขาดประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเน่าเสีย จึงมีความต้องการในแก้ไขปัญหา
และความต้องการของสิ่งแวดล้อมในด้านการส ารวจและก่อสร้างโรงก าจัดขยะที่ทิ้งขยะ และบ่อบ าบัดน้ าการออกกฎ
และกติกาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนาเสียการสร้างจิตส านึก แก่ประชาชน ละเยาวชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่ 

7. ปัญหาและความต้องการด้านที่ดินและการถือครองที่ดิน   สภาพปัจจุบันที่ดินท ากินและการถือครอง
ที่ดินประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และเอกสารที่มีเป็นใบเสร็จภาษีบ ารุงท้องที่ รวมทั้งพ้ืนที่มีความลาดชัน      
ขาดความสมบูรณ์ และขาดความชัดเจนในการออกเอกสารสิทธิ์ จึงต้องการออกเอกสารสิทธิ์ในรูปโฉนด หรือ น .ส.3 
เพ่ือให้ประชาชนได้สามารถน าไปแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพได้จะส่งผลในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
และความยากจน 
  

8.ปัญหาและความต้องการด้านการท่องเที่ยว   สภาพปัจจุบันในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยว   
เชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวศิลปะ วัฒนธรรม มากมายแต่ยังขาดการวิเค ราะห์
ศักยภาพและการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ท าให้แหล่งท่องเที่ยวบางพ้ืนที่ได้รับความนิ พ้ืนที่ไม่มีคนรู้จัก จึงต้องการให้มีการด าเนินการส ารวจเส้นทาง
เพ่ิมเติมเช่น ท่าแพ ล่องแก่ การฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในการที่จะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนา
และปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าของที่ระลึกและของฝากในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

 
สรุปผลการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนจังหวัดท้องถิ่น 

จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559  ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต้าบลบ้านเล่า 

อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยเรียงตามล้าดับปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- ปัญหาความต้องการเส้นทางการคมนาคม ซึ่งเป็นสายทางที่เชื่อมต่อระหว่างต าบล  ทั้งถนนลาดยาง

ถนน คสล. และถนนลูกรัง เนื่องจากเส้นทางมีสภาพช ารุดเสียหายและการขนส่งการเดินทางผลผลิตทางการเกษตร ของ
ผู้ใช้เส้นทางไม่สะดวก ปลอดภัยซึ่งยังเป็นปัญหามาโดยตลอดรวมทั้งสายทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

2. ปัญหาการพัฒนาแหล่งน้้า 
- ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ าทั้งโครงการขุดลอกล าห้วยอ่างเก็บน้าห้วยก่อสร้างฝายคลองส่งน้ า 

และการจัดการระบบน้ า (ชลประทาน) ให้มีการผันน้ าสู่พ้ืนที่การเกษตร เนื่องจากราษฎร ส่วนใหญ่ในจังหวัดมีอาชีพ
เกษตรกรรมปัญหาที่ประสบคือขาดแคลนเพ่ือใช้ในการเกษตรจึงมีความต้องการที่จะให้มี แหล่งส าหรับการกักเก็บน้ า ให้
เพียงพอกับความต้องการ    

3. ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ  
- ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ มีทั้งการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ ต่างๆ และการ

เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจใหม่การแปรรูปสินค้าการพัฒนาฝีมือตามความต้องการในพ้ืนที่เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและหาตลาดสินค้า/ กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  

4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีความต้องการในการสร้างความเข้าใจการจัดการขยะ การคัดแยกขยะการ

ลดการใช้สารเคมีแบบผสมผสาน ส่งเสริมปลูกป่าและการรักษาพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ไม่ให้มีการบุกรุกจัดให้มีการ
ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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5. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว  
- ปัญหาด้านการท่องเที่ยว มีความต้องการให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมเพ่ือให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นที่รู้จักแพร่หลายด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวก สวยงามรวมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว
สนับสนุนการสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก 

 

6. ปัญหาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
- ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครู และผู้เรียน        

ในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา พัฒนาสื่อนวัฒกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาส่งเสริมการ        
จัดหลักสูตรการศึกษาต่างๆ สนับสนุนการกีฬาให้มีความพร้อมทุกด้าน ด้านศาสนาและวัฒนธรรมส่วนใหญ่เน้นให้
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง สนับสนุนการเข้าวัดฟังธรรม เยาวชนรักใน
พระพุทธศาสนา 
  

7. ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม 
- ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส      

ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว, นันทนาการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
 

8. ปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
- ปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้

ของประชาชนส่งเสริมตลาดนัดชุมชนให้มีระบบ/ตลาดกลาง ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม
และกระตุ้นผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ 
 

   3.2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการพัฒนาในปัจจุบันและ โอกาสการพัฒนาใน       
            อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิคSWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัดชัยภูมิโดยน าข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของ ผลการพัฒนา 
ที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและสาขา แผนการบริหาร ราชการแผ่นดินรวมทั้งนโยบายรัฐบาล
ปัจจุบันปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่สามารถนามาวิเคราะห์ศักยภาพโดยเครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่ง
ได้มีประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ มีผลการวิเคราะห์ภาพรวม ดังนี้ 
 

1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง(S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน(W)  หรือข้อเสีย เปรียบ
ที่ส าคัญมีดังนี้ 
  
            1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย  

(1)  มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าการเกษตรประมาณ 3.4 ล้านไร่ สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ   
     หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย พริก และพืชผักผลไม้อ่ืนๆ                           
     มีอุตสาหกรรมรมการเกษตรรองรับ 

 

(2)  มีศักยภาพการผลิตในด้านการปศุสัตว์ โดยมีรายได้จากการปศุสัตว์ในปี พ.ศ 2558 
                        จ านวน 4,673 ล้านบาท จากการเลี้ยงโคเนื้อ ขยายตัว 87.3 เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาเนื่องจาก                     
                         ราคารับซื้อโคมีราคาสูงขึ้นจากปีก่อน 

(3) มีศักยภาพการผลิตในด้านการประมง ในปี พ.ศ.  2557 มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ า
จ านวน  30,807 ราย ผลผลิตจากการเลี้ยง จ านวน  10,774,928 กิโลกรัมต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 82.76 ของผลผลิตรวมในจังหวัด  

(4) เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนด้านการเกษตรเนื่องจากเป็นพ้ืนที่                 
      ต้นก าเนิดล าน้ าชีไหลผ่านหลายอ าเภอของจังหวัดชัยภูมิ และผ่านจังหวัดอ่ืน ๆ                                
      ก่อนลงมีเข่ือนเก็บกักน้ าจุฬาภรณ์สามารถเก็บกักน้ าได้ประมาณ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร  
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(5) ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมีความเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง         
กับภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรอบ  

(6) มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและมีพ้ืนที่ป่าเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นอันดับสองของภาค 
                         ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง   
                        เขตพันธุ์สัตว์ป่า  2 แห่ง สวนรุกขชาติ  2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ 1 แห่ง  

(7) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวจ านวนมากประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว   
ทางธรรมชาติ 8 แห่ง 2 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน 12 แห่ง 
และแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมทาง 6 แห่ง ซึ่งมีสภาพสวยงามเป็นธรรมชาติโดย  ในปี พ.ศ.2557 
จังหวัด ชัยภูมิมีจ านวนนักท่องเที่ยว  321,065  จ านวนคน 1,321,065 มีรายได้ จ านวน 
1,2981,.37  ล้านบาท 

(8) มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรกระจายตัวอยู่ในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิ           
เพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของโรงงานในจังหวัดชัยภูมิที่ส าคัญได้แก่ 
การท าผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง เป็นหลัก จ านวน  81 โรงงาน โรงสีข้าว 17 โรงงานและ
อุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จ านวน  2 โรงงาน 

(9) จังหวัดมีแหล่งแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคือแร่ โปแตชที่ มีคุ้มค่าต่อการท าเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาเรียบร้อย  

(10) มีหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีวิจิตรสวยงามเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด รวมทั้งมีศูนย์กลางผ้าไหม ผ้าฝ้ายแหล่งใหญ่  ตั้งอยู่ในหลายอ าเภอ
ของจังหวัดชัยภูมิ เช่น อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอหนอบัว
แดง เป็นต้น 

(11) จังหวัดชัยภูมิสามารถผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ขอกรมหม่อนไหม   

(12) มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลครอบคลุมพ้ืนที่ อ าเภอต่าง ๆ ของ
จังหวัดและเป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม 

 

(13) มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากรด้านสาธารณสุขครอบคลุมพ้ืนที่และประชากรของ
จังหวัด โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  165 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์  1 แห่ง และ 
โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง มีแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรรวมเท่ากับ  348 คน   ซึ่งมี
สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ : 17,481 คน 

(14) จังหวัดมีสถานที่ออกก าลังกายที่พร้อมเพียงพอหลายแห่ง เช่นสนามกีฬากลางจังหวัด สนาม
กีฬาพละศึกษา สนามกีฬาเทศบาล ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ สวนสาธารณะ หนองปลาเฒ่า  
สวนสาธารณะหนองหลอด เป็นต้น สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬา ได้ทุกประเภทและ
เป็นสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกายของประชาชน การจัดงานและกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ 

(15)  มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

(16)  มีแหล่งผลิตพลังงานทดแทน จ านวนมาก เช่น กังหันลม โซล่าเซลล์ เป็นต้น 
 

(17)   มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม น้ า ชีวมวล ชีวภาพ เอทานอล          
        (จังหวัดมีก าลังการผลิต เอทานอล 5 แสนลิตร/วัน) จากข้อมูลการใช้พลังงานในจังหวัดชัยภูมิ     
        จังหวัดมีศักยภาพการผลิตอยู่ที่%โดยอีก95%5 จะเป็นพลังงานทดแทน 

 

1.2 จุดอ่อน(Weakness = W) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย  

(1)  แหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของ เกษตรกรและไม  
ทั่วถึง โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ พ้ืนที่ที่อยู่ในระบบชลประทานประมาณไร่ 411,298 คิดเป็น
ร้อยละ 8.61 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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(2) สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่มีความแห้งแล้ง ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยต่อปีเท่าที่ควรในฤดูฝน         
                       เนื่องจากสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตเงาฝนโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ        
                       และด้านตะวันตกของจังหวัดปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยย้อนหลัง  5  ปีเท่ากับ                        
                       1,379 ± 125  มิลลิเมตร  

(3) ลักษณะดินบางพ้ืนที่เป็นดินเค็มและดินทรายท าการเกษตรไม่ได้ผลหรือผลผลิตต่ าไม่สามารถ          
                         เก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ซึ่งพ้ืนที่ดินเค็มมีความเค็มแตกต่างกันครอบคลุมพ้ืนที่  7 อ าเภอ  
                         รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 709,563 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือประมาณ            
                         ร้อยละ   22 ของ พ้ืนที่ท านาในจังหวัดทั้งหมด  

(4) เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และพ้ืนที่การเกษตรบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
                  (5)   ขาดแคลนแรงงานทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ      
                         เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายไปท างานต่างถ่ิน และบางส่วนเป็นแรงงานไร้ฝีมือและ        
                         กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่วนแรงงานอีกส่วนเป็นแรงงานที่อยู่ในช่วงของการศึกษา 
 

                  (6)   เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเครือข่ายการต่อรองราคาสินค้าทางการเกษตร 
 

                  (7)   สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ และไม่มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ 
                             (8)   ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาด การบริหารจัดการของ ผู้ประกอบการ         
                         หัตถกรรม พ้ืนบ้าน และสินค้าพ้ืนเมือง 
                           (9)   ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นการ ประกอบการภายใน 
                         ครัวเรือนหรือกลุ่มเล็กใช้เงินทุนไม่มากนัก ซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ ยกระดับ                       
                       อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEs() ได้ เนื่องจากขาดเงินทุนและการบริหาร     
                       จัดการกลุ่ม และสินค้า 
                  (10) แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ชุมชนและ   
                         ท้องถิ่น ในด้านเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค   
                         ตลอดจน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจน  
                  (11) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและ                
                         ไม่เพียงพอ ไฟฟ้าและประปายังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  
                  (12) ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีปัญหาด้านคุณภาพ                   
                         การศึกษาภาวการณ์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เนื่องจากในช่วง 0 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเรียนต่อ      
                         ในระดับ 1 ที่สูงขึ้นต่ าและปัจจุบันประสบปัญหาคุณภาพการศึกษาเพราะปริมาณนักเรียน      
                         กับครูไม่สอดคล้องกัน  
                  (13) จ านวนบคุลากรด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่ าที่ต้องดูแลประชากร 
                         ทั้งจังหวดั จ านวน  2,051 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรเท่ากับ  1: 554 คน  
                  (14) บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลขาดแคลนไม่สอดคล้องกับจ านวน            
                         ประชากร ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรในจังหวัด 348 คน  
                   (15) ขาดศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและบริการเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

                   (16) การบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  
                          และบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
 

                  (17) จังหวัดชยัภูมิมีลักษณะภูมิประเทศที่มิใช่ทางผ่านของจังหวัดอ่ืนๆ เส้นทางเชื่อมต่อกับ 
                          จังหวัดอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนสองเลนและเป็นถนนสายรองรวมทั้งยังไม่เป็นที่รู้จัก        
                           ของคนภายนอกจังหวัด 
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2.  ปัจจัยภายนอก (External Factors) พบว่าโอกาส (Opportunities) หรือข้อได้เปรียบของจังหวัดที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาและข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threats) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาจังหวัดสรุป ดังนี้ 

             2.1 โอกาส (O) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
 

(1)  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริให้เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานสามารถน าดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  

(2) รัฐบาลมีนโยบายเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ ตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงานโดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน จะเชื่อมโยงข้อมูลและการดเนินการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะ
ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  

(3) รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ตามอัตภาพพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิต       ของ
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุสตรีและเด็ก  

(4) รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวนโดยการ
กระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ าและออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกรใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจนอันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ เจ้าหน้าที่รัฐ 
                     (6) รัฐบาลจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็ม ตามศักยภาพประกอบ
อาชีพด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้าน
การเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  

(7) รัฐบาลมีนโยบายวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
                      (8) รัฐบาลมีนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้โดย
น าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญ ในการบูรณา
การงบประมาณและความพร้อมในการดเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วยเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัดไม่ซ้ าซ้อนและมีประสิทธิภาพทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้าง
ภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใสและไ ม่
เลือกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่นเพ่ือช่วย
สร้างงานและกระตุ้นการบริโภคโดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า   
  
                      (9) รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆเช่นลดต้นทุน  การผลิต
การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคา
สินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
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                     (10) รัฐบาลมีนโยบายชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยพิจารณามาตรการ
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้   และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสุขภาพเช่นน้ าพุร้อนธรรมชาติทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เดิมแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรมตลอดจนการอ านวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว  
                       (11) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก าลังเป็นที่นิยมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์พ้ืนที่ป่าภูเขา
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดมีความสมบูรณ์พร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แลภูมิอากาศเหมาะสม
ตลอดทั้งป ี
                       (12) ระบบเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีอิทธิพลแผ่ขยายไปทั่วโลกท าให้
เกิดเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีผลต่อระบบการเคลื่อนย้ายทุนและการบริโภคจะมีส่วนช่วยให้เกิดโอกาสในการลงทุนทั้ง
ด้านอุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
                       (13) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกท าให้มีการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศ และ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันเขตการค้าเสรีเช่น(FTA) องค์กรการค้าโลก (WTO) และที่ส าคัญคือการรวมตัวกัน
เป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ที่จะเป็นการลดอัตราภาษี
ระหว่างกันและการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนได้อย่างเสรีเพ่ิมการแข่งขันและกลุ่มผู้บริโภคมากข้ึน  
                        (14) นโยบายระดับชาติต้องการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็นรากฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ 

(15) ความต้องการใช้พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย 
                        (16) นโยบายให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่า (ValueCreation) ของสินค้าและ
บริการบนรากฐานความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการ ผลิตเพ่ือท าให้มูลค่า
การผลิตสูงขึ้น 
                       (17) การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของจังหวัดในกลุ่ม โดยจังหวัดชัยภูมิอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเกษตรการท่องเที่ยว และการผลิตและจ าหน่ายผ้า
ไหมของจังหวัดในกลุ่มให้มีศักยภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  

(18) อัตราค่าจ้างแรงงานของจังหวัดชัยภูมิที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาลจะส่งผล 
ให้การเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกจังหวัดน้อยลงรงงานบางส่วนกลับคืนถิ่นและมีแรงงานบางส่วนกลับคืนถิ่น             
ซึ่งสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานฝีมือและแรงงานจ านวนมากได้  
                         (19) การเติบโตของเศรษฐกิจจีนและความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม ลาว 
พม่าและกัมพูชา ท าให้ผู้ประกอบการติดต่อค้าขายในภูมิภาคนี้เพ่ิมสูงขึ้น  

(20) รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นและให้มี
ภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้พลังงานของประเทศและ
ให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยรวมถึงเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบ
ใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและด าเนินการให้มีการสร้าง โรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งจากการใช้
ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทน ทุกชนิดด้วยวิธีการที่เปิดเผยโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสภาวะ
แวดล้อมพร้อมกับร่วมมือกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
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                          (21) รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวสร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลปรโยชน์   
อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมเพ่ือสร้างความ เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความ
มั่นคงทางด้านอาหารชนสุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งให้
การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 

      2.2 ข้อจ้ากัด/อุปสรรค (T) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
 

(1)  การรวมตัวทางการค้าของโลกท าให้เกิดการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  สินค้าเกษตร
จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นจนมีแนวโน้มส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดตกต่ าฐานะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรลดต่ าลงเมื่อประสบการแข่งขันท่ีรุนแรง  

(2) สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้งและน้ าท่วม
มากขึ้นอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน การตัดไม้ท าลายป่า การท าลายธรรมชาติแลพัฒนาบ้านเมืองของประเทศต่าง ๆ  

(3)  จังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการแข่งขันในทุกด้านจากจังหวัดนครราชสีมาและ
ขอนแก่นในการดึงดูดทุนและทรัพยากรไปจากจังหวัดมากยิ่งข้ึนหากไม่มียุทธศาสตร์ที ต่อสู้ผลักดันให้จังหวัดมีศักยภาพ
ในการลงทุนสูงขึ้นจะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง  

(4)  ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และมีการแข่งขันกับประเทศอ่ืน  ทั้งด้าน
ราคาและคุณภาพ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางเกษตรของจังหวัดสูงซึ่งจะส่งผลต่อด้านการตลาด 
                       (5) ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปประสบปัญหาหนี้สาธารณะหลายประเทศ 
และประเทศสหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่น  ก็ประสบปัญหา
เศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมากจากผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นตลาดส่งออกสินค้าของไทยท าให้
ก าลังซื้อลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบถึงจัง เช่นเดียวกัน 
 

                       (6)ประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่นจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ คู่แข่งการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ของไทยและของจังหวัด ท าให้การแข่งขันสูงซึ่งจะเป็นอุปสรรต่อกาของไทยที่จะต้องปรับตั วในการลดต้นทุนการผลิต 
และเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ ( Mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

    วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงาน 
 

ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาค
อาเซียน” พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร  
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์หลัก 
1. เด็กเยาวชนและประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น  
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
        เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เด็กเยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

 

มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเ  
        แนวทาง 

1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า ระดับประเทศ 
                       ส าหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับ ประถมศึกษา       
                       และมัธยมศึกษา 

1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้านดึงดูดครูและบุคลากทาง
การศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 

  
1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน”์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบความ เป็นเลิศไปสู่   

 เขตการศึกษาอ่ืนๆในจังหวัดชัยภูมิ  
1.1.4   สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติ   
           และนานาชาติ  
1.1.5   จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาท่ีมีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับ       

  ปริญญาเอกและกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
 
มาตรการที่1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดีครูเก่งมาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสริม 
                   ขีดความสามารถของครูและการทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

         แนวทาง  
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดกิารให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูบุคลากร 

                       ที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ  
1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา    
         จนถึงระดับปริญญาเอก 
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1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการก้าว   
         สู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558  
1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อน ามาถ่ายและ                                 
         ช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนักและเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน              
         หนักในปี 2558 

  
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการ              
                    สอนที่ มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 
         แนวทาง  

1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอนในทุก
พ้ืนที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพโดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่าน
โครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือก้าวสู่อาเซียน
และมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน  

1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน             
         ในหน่วยงานและสถานศึกษา  
1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี  
         สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่เช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                              
         ที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากร        
         รองรับการผลิตสื่อการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย   
         ของจังหวัดชัยภูมิ 

 
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                    เป็นส้าคัญ 

แนวทาง  
1.4.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยใหเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างองค์ 

                       ความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ 

                       เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน  
1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศและการเรียนรู้  
         วัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง  
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญเศรษฐกิพอเพียง 

 
มาตรการที ่1.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ 
                     ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

แนวทาง  
              1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
                     “วิถีชุมชนชาวชัยภูม”ิ โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น 
                       ส่วนประกอบส าคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
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              1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                         วาระและโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ 
                       วิถีการเรียนรู้ของประชาชน 
 
มาตรการที่ 1.6  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีด 
                     ความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง  
                1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
                         ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  

1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพมีศักยภาพและมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงาน         
         ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง และย่ังยืน 
 
    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน  
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง  

มาตรการและแนวทาง  
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส้าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
 

         แนวทาง 
                  2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรครวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
                           2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

 
มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

         แนวทาง 
2.2.1  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด 
         โดยใช้แนวคิด“การตลาดน าการผลิต”    
2.2.2  สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอม  ดงผ้าจากใย 
          สับปะรดบรรจุภัณฑ์หมากผ้าไหมสับปะรดมะม่วงมะขามหวาน หม่ า เป็นต้น  ให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
          ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 
2.2.3  สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิมโดยพัฒนา                          

                            ผลิตภณัฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้นทั้งเน้นการสร้าง 
                            ความแตกต่างความแปลกใหม่และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

2.2.4  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสร้างเอกลักษณ์ 
         ในการผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น  
2.2.5  สนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ 

                            น าองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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2.2.6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้น 
                           ต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัด 
                           โดยใชว้ิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์  
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

                           แปรรูปและผู้จ าหน่าย  
2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆโดยเน้นการเชื่อมโยง 

                           กับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ  

                  2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ
ของชุมชน 
มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งมีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
ในพื้นที่ 
 

แนวทาง 
  

                 2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง 
2.3.2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 

 
2.3.2  ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม

ส าหรับการ  
 อยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ  

2.3.3 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น                               
ของความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 

 

2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ 
         ถูกต้องในท้องถิ่น  
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                           ให้เข้มแข็ง  
      2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน                                                  
                เพ่ือป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 

2.3.9  จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอโดยเฉพาะสิ่งอ านวย             
          ความสะดวกเช่นสนามกีฬาวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือการออกกลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และสนาม 
           กีฬาอย่างเหมาะสม 

 
ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน

การเกษตร เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 
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มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย และ มัน

ส้าปะหลัง             
                    แนวทาง 
 

3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                              ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิได้แก่ข้าวอ้อยและมันส าปะหลัง  

3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพิ่มผลผลิต  
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือให้ 

                              เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น  
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม 

                              การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการที่3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่  
                    พริก  ยางพารา  โค  เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 
                  แนวทาง 
 

                     3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจได้แก่โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้าน   
                              โคราชในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์  

3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
                              จังหวัดนครชัยบุรินทร์  

3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ 
                              ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2.4 ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
                              เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 
                     3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุน 
                             การผลิตเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิได้แก่พริกและยางพารา 
 
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  
 

                   แนวทาง 
 

                     3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการ  
                              ของตลาดโดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ            
                              Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                     3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 

3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย 

                              ของจังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 
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มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 
 

          แนวทาง 
              4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 
                        ในระดับประเทศและระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน 
              4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดดเช่นการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ 
                        ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว 
                        ของจังหวัดชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และรวมทั้งการ 
                        สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
              4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความมือของ 
                       ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน                  
                       9 เทศกาล ส าคัญของจังหวัดชัยภูมิเป็นต้น  

4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์        
         และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย 
และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
 

แนวทาง  
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 

                       เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่ง 
                       ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นต้น  

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อการ  
                       ต้องการของนักท่องเที่ยวรวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย 
                       แก่นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
              4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและส่วนราชการในการ                     
                       อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์  

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุง 
                        เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงาม 
                        และโดดเด่นเพื่อเพ่ิมจดุเด่นของแหล่งท่องเที่ยว  
              4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้นเพื่อให้ 
                       เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                       และของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 
 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึกชึกวึก 
                        ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์ และโลก 
                        ล้านปีอุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
 

4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (NightSafari) เพ่ือเป็นแหล่ง                  
         ท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงาน 
         ที่ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็น 
                    แหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 

แนวทาง  
 

               4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงรากฐานและ 
                        สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 
               4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูด 
                        นักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมเช่นพัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมืองถนนบรรณาการอาคาร 
                        ส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมืองเป็นต้น 

 4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนค้าทางเมืองวัฒนธรรมและสินค้า 
          อ่ืนๆที่โดดเด่นของจังหวัดในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ  

                4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลมีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการข้อมูล 
                         การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทย และชาวต่างประเทศ 
 
มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเคารพและศรัทธาต่อ 
                    เจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง  
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น 

                         ของจังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่และเผยแพรให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตา 
                         ของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก  

4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของ  
                         ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์เพ่ือนาไปสู่การท่องเที่ยว 
                       ในเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจโดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อ 
                       พระยาแลเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ 
                       ของเจ้าพ่อพระยาแล 
  

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต“ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ 
                         ชาวชัยภมูิในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้  

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแลเน้นการ 
                         น าเสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
 
มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับส้าคัญของประเทศ 

แนวทาง  
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาประเทศ  
         และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่  
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ 
         ประดับระดับประเทศ  
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิทัศน์ 
         ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิรวมถึงเพ่ือส่งออก 
         จ าหน่ายทั่วประเทศ 

4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น“เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
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มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ ภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แนวทาง 
  

4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                         รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ 
                         เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  

4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
                          ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ  
                          ทั้งบุลากรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นท่ี 
                          ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
                4.6.3  ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ 
                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นท่ีให้มี 
                          ความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถสูงขึ้น  

4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐองค์กรปกครอง             
         ส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  
4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

                          ของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน  
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน  
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า  

มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
 

     แนวทาง 
 

            5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในท้องถิ่นและชุมชน 
            5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน“โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มี 
                    ความพร้อมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานและการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์  

5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในด้าน การเกษตร เช่น     
         การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด  เป็นต้น  
5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับ 
         อุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีเพื่อผลิต 
         บุคลากรด้านพลังงานมาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

 
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
      แนวทาง 
 

            5.2.1 วางแผนและก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
            5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไป 
                     สูภ่าคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
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5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ 
                      พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร  

5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน 
                      ทดแทนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน  
 

มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
       แนวทาง 
 

             5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งทุนภาครัฐและภาคเอกชนในการ        
                      ผลิตพลังงานทดแทนเช่นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวล เป็นต้น                      
             5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินผลิตไฟฟ้า 
                      ของชุมเช่นกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้า 
                       จากพลังงานลมและกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเป็นต้น 
 
มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
       แนวทาง 
 

             5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการพัฒนา 
                      ท้องถิ่นและการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง 
                    สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
  
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ  
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
 

แนวทาง 
 

6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ  
              6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์ประเทศไทย 

         และจากประเทศในประชาคมอาเซียน  
              6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทย 

         กับประเทศในประชาคมอาเซียน 
              6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหารจัดการ  
              6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง  
 
มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้

เชื่อมต่อ 
                    กับส่วนกลาง 

แนวทาง  
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือ 
         การขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และ
ยั่งยืน 

 

           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น  
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง  

มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพิ่มข้ึน 
 

           แนวทาง 
7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบรวมกลุ่มเป็น 
         “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า”  
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการดูแลทรัพยากรป่าไม้  
         อย่างมีคุณภาพด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของป่าไม้ 

                        กับผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

 
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้้าขนาด

ใหญ่และแหล่งน้้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้้าในภาคการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

 

          แนวทาง 
 
 

              7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญประโยชน์ 
                      ที่จะเกิดข้ึนจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่  

7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่เป็นเอกภาพ       
         ของชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด  
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และ 
         แหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด  
7.2.4 ผลักดันโครงการ“หนึ่งต าบลหนึ่งอ่างเก็บน้ า”เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือรองรับในช่วง 
         ฤดูท่ีมีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 

               7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงามมีจุดเด่นมีจุดแวะพักผ่อน 
                        ระหว่างทางเพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
 
มาตรการที่ 7.3 การน้าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า 
                    เศรษฐกิจของท้องถิ่น 
     แนวทาง 
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7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ใน             
         การก าจัดขยะชุมชนและก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน  

              7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและขอเสีย  
              7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ 
                       สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
              7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ าท่วม  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

 

        เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ  
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

แนวทาง 
  

8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบ 
                          การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถ            
                          ตรวจสอบได้  

8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทและการพัฒนาให้มีงานลักษณะ  
         การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน 

                         เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ  
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กรระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 

 
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

       แนวทาง 
 

                8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อสาธารณะให้กับประชาชน 
                         ในพ้ืนที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่  
        ข่าวสารให้กับประชาชน 
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 

 
มาตรการที่  8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
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 แนวทาง  
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้อง 

                          และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น        
          โดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง  
8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

          แนวทาง 
 
 

8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากร 
                          ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง 
                         ส่วนท้องถิ่น 
  

3.1.3 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
  

วาระจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ก าหนดเป็นเรื่องเร่งด่วนมีความส าคัญที่จะตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ทั้งในมิติของการพัฒนาและมิติของการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่ทุกส่วนราชการจะต้องระดมสรรพ
ก าลังในการด าเนินการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีอยู่ดังนี้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

                     1. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและภัยต่าง ๆให้กับประชาชน 
                     2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
                     3. การพัฒนาอาชีพของประชาชน 
                     4. การสร้างความสามัคคีและปกป้องสถาบัน 
                     5. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

พันธกิจ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 
 

                  1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 

1. ระดับผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาของท้องถิ่น 
2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงเพ่ิม 
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่มีผลการประเมินคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
4. ระดับผลการประเมินความคงอยู่และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ 

                ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
 

     
 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

     
 

1. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 
ระดับผลการประเมินคุณภาพ 

 

การศึกษาของท้องถิ่น 
 

    
 

   
 

2. สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัด ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดอปท. 
 

ขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ที่มีผลการประเมินคุณภาพได้ตาม 
 

ปัจจุบัน เกณฑ์มาตรฐาน 
 

   
 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ ระดับการเรียนการสอนที่ใช้ 
 

เรียนการสอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูม ิ เทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) 
 

   
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียน ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้ 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทีมี 
 

    ชื่อเสียงเพ่ิมขึ้น 
 

   
 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าในการอนุรักษ์ ระดับผลการประเมินความคงอยู่และ 
 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานคุณคา่ด้านศาสนาศลิปวฒันธรรม 
 

    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

   
 

6. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น ระดับผลการประเมินคุณภาพ 
 

มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาของท้องถิ่น 
 

     
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
 

ความเชื่อมโยง 

     ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ท่ีภูม ิ4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจ    พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
เป้าประสงค์ 

 
                            1.ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
                            2.รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน  
                            3.ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 

1. ร้อยละของผู้เจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ลดลง 
2. ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของคดีความด้านยาเสพติดต่อปีลดลง 
4. ร้อยละของคดีความด้านอาชญากรรมต่อปีลดลง 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
   

1. ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละของผู้เจ็บป่วยด้วยโรค 

  เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที 
   

2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสร ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพ 

3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและมี ร้อยละของคดีความด้านยาเสพติด 

และยาเสพติดในพ้ืนที่ ปีลดลง 
   

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
 

   ความเชื่อมโยง  

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
พันธกิจ     พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร  

เป้าประสงค์ 
 

1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 

1. ร้อยละของแปลงข้าวหอมมะลิมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่เพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของผลผลิตอ้อยโรงงานต่อไร่เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของผลผลิตพริกต่อไร่เพ่ิมข้ึน  
5. ร้อยละของผลผลิตยางพาราต่อไร่เพ่ิมข้ึน 
6. จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว 
7. จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่บ้านโคราช 
8. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการข้าวหอมมะลิเพ่ิมข้ึน 
9. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน 
10.ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น  
11.ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพริกเพ่ิมขึ้น 
12.ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยางพาราเพ่ิมขึ้น 
13. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิวเพิ่มขึ้น 

                             14. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไก่บ้านโคราชเพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

     
 

1. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ร้อยละของผลผลิตข้าว อ้อย และมัน 
 

อ้อย และมันส าปะหลัง ส าปะหลังต่อไร่เพิ่มข้ึน  

    
 

     
 

2. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต จ านวนเกษตรกรที่ผลิตพืชและสัตว์ 
 

ยางพารา โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต 
 

    เพ่ิมขึ้น 
 

     
 

3. สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้า 

 

โครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

    
 

     
 

 
 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก         

  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
   

ความเชื่อมโยง  
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและ

บริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 
 

พันธกิจ     พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 
เป้าประสงค์ 

 
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 
3.  

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 

1. ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของเงินรายได้จากการท่องเที่ยวต่อปีเพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

   
 

1. ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด 
 

ให้เป็นรูปธรรม ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน  

  
 

   
 

2. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมี ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด 
 

ความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 
 

   
 

3. ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษ์ท่ีโดดเด่น และยังคง ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวด 
 

ความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 
 

   
 

4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ค ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด 
 

ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 
 

   
 

5. พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัด 
 

  ชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 
 

   
 

6. ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ ร้อยละของเงินรายได้จากการ 
 

ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่องเที่ยวต่อปีเพ่ิมข้ึน 
 

   
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  : ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
 

พันธกิจ             ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  

เป้าประสงค์ 
 

1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน  
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 

1. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่น าพลังงานสะอาดมาใช้ 
2. จ านวนครัวเรือนที่น าพลังงานสะอาดมาใช้ 
3. ร้อยละของรายได้ที่เกิดจากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทนของชุมชนเพ่ิมข้ึน  
4. ระดับผลการประเมินชุมชนในด้านความตระหนักและใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี  

 คุณค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
  

   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

      
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่น าพลังงาน 
 

     มาใช้ 
 

      
 

2. พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร จ านวนครัวเรือนที่น าพลังงานสะอาดมาใช้ 
 

      
 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 
ร้อยละของรายได้ที่เกิดจากการผลิตและ 

 

พลังงานทดแทนของชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

ในการผลิตพลังงานทดแทน 
 

 
 

      
 

     ระดับผลการประเมินชุมชนในด้านความ 
 

4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า ตระหนักและใช้พลังงานอย่างประหยัด 
 

     และมีคุณค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

      
 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 

       

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
 

  ความเชื่อมโยง   
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยทุธศาสตร์ที ่3 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด 
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
เป้าประสงค์ 

มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 

มูลค่าซื้อขายในเขตการพัฒนาพิเศษ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
   

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง  

และโลจิสติกส์ในภูมิภาค  
   

2. สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้  

เชื่อมต่อกับส่วนกลาง  
    

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
ความเชื่อมโยง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและ 
บริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
 

พันธกิจ      บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ 
 

1. มีพื้นท่ีป่าไม้เพิม่ขึ้น 
2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 

1. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้เปรียบเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของปริมาณน้ าที่ใช้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
3. ขีดความสามารถในการก าจัดขยะของชุมชน 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
   

  ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้เปรียบเทียบ 

1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น กับพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมขึ้น 

   

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ า ร้อยละของปริมาณน้ าที่ใช้ใน 

ขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาค การเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน 

การเกษตรอย่างเพียงพอ  
   

3. การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ ขีดความสามารถในการก าจัดขยะของ 

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ชุมชน 
    

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
 

ความเชื่อมโยง 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ:ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 
 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีสิทธิภาพ 
 

 พันธกิจ      บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 

1. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
2. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (competency) เฉลี่ยของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
   

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการอง ระดับผลการประเมินสมรรถนะ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (competency) เฉลี่ยของบุคลากร 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์ปกครอง ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ 

ส่วนท้องถิน่ ของประชาชนผู้รับบริการ 
   

3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ระดับผลการประเมินสมรรถนะ 

อย่างต่อเนื่อง (competency) เฉลี่ยของบุคลากร 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

4. สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์ ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

ส่วนท้องถิ่น ของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตร 

  ฐานที่ก าหนด 
    

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
ความเชื่อมโยง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ภูมิพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเป้า 
        ๒.๑  วิสัยทัศน์ 

        “เกษตรปลอดสารพิษ   คุณภาพชีวิตดี   ประชาชนมีสุข   สู่ประชาคมอาเซียน” 

       ๒.๒  ยุทธศาสตร์     
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
 

เป้าประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

๒. เพ่ือสืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
๓.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ ออกก าลังกาย ความสามัคคีกลมเกลียว สุขภาพแข็งแรง 
      และห่างไกลยาเสพติด 

          ๔.  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
          ๕.  เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน  พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพ  
               ชวีิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

          ๑. เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
๒. ประชาชนสืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
๓.  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ มีความสามัคคี  มีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด  

          ๔.  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
          ๕.  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพ และเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ 
               ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
๒. แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม   
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๓. แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
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 

 

 

ความเชื่อมโยง 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ าเพาะปลูกพืช 

๒. เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ ให้กับประชาชน  เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

          ๓.  เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน  ประชาชนและเกษตรกร 
               สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 

          ๔.  เพ่ือก่อสร้างวางท่อหรือรางระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลากและบริหารจัดการ   
              ขุดลอก  ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

๕.  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงในครัวเรือนและภาคการเกษตร 

๖.  เพ่ือบ ารุงดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 

 

 

 

-55- 



 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

 ๑. เกษตรกรได้ใช้น้ าเพาะปลูกพืชอย่างเพียงพอ  ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น  รายได้เพ่ิมข้ึน 

 ๒. ประชาชนมีทักษะและได้รับความรู้ด้านอาชีพ น าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

           ๓.  ประชาชนและเกษตรกรได้สัญจรเส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐานและเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก 

          ๔.  ฤดูน้ าหลากน้ าไม่ท่วมขังและประชาชน  เกษตรกรมีแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

๕.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทั้งในครัวเรือนและภาคการเกษตรปลอดภัยในชีวิต 
      และทรัพย์สิน 

 ๖.  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการบ ารุงดูแลรักษา 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า  เพ่ือการเกษตร 

๒. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของ    
    ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๓. แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลัก 
    และถนนเพื่อการเกษตร     
๔. แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสะพานและ 
    วางท่อ/ รางระบายน้ า 
๕. แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมแซม 
    ไฟฟ้าสาธารณะ 

๖.  แนวทางบ ารุงดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
 

- 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  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
                                     อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ 
                        การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
            ๑.  เพ่ือให้บึงแก้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบล 

  ๒.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ 
       ภายในหมู่บ้านน่าอยู่  น่ามอง   

     ๓.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
            ๑.  บึงแก้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบล 
            ๒.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนร่วมกัน 
                 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น  น่าอยู่  น่ามอง   
     ๓.  ประชาชนก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑.  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม     
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

ความเชื่อมโยง 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
             ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนรว่มและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการ  

                     กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

เป้าประสงค์ 

          ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากร  ของ อบต.  
              และประชาชนทั่วไปและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม  เตรียมความพร้อมสู่ 

    ประชาคมอาเซียน AEC 

๒. เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 

           ๓. เพ่ือเป็นการป้องกัน  เฝ้าระวัง บ าบัดผู้เสี่ยงกับการติดยาเสพติดและการรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
       พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรง  ความเสียหายจากอุบัติเหตุ   

    อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณะภัยต่าง ๆ 

๔. เพ่ือเป็นการสนองและปฏิบัติตามนโยบายตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และนโยบาย 
    ของรัฐบาล   
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

           ๑. ประชาชนมีส่วนรว่มและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากร  ของ อบต.  
              และประชาชนทั่วไปและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม  เตรียมความพร้อมสู่ 

    ประชาคมอาเซียน AEC 

๒. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 

๓. ความสูญเสีย  ความเสียหายจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณะภัยต่าง ๆ ลดลง  
    และผู้ได้รับความเสียหายได้รับการช่วยเหลือจาก อบต. ทันท่วงที  ผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดได้รับ 
    การเฝ้าระวังและตักเตือน  ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัด ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

๔. อบต.ปฏิบัติตามนโยบายตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และนโยบายของรัฐบาล 
    ทุกนโยบาย   

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ให้กับ
บุคลากรของ อบต. ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน AEC 

๒. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

๓. แนวทางส่งเสริมวิธีการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริม ป้องกันระบบ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๔. แนวทางการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  
และนโยบายของรัฐบาล 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ความเชื่อมโยง 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
             ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๘   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ     
๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

             - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ถนน ระบบประปา และระบบไฟฟ้า        
                 ให้ทั่วถึงเพียงพอ  
 

             - เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพภาคเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน                                             
                 อย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจัดตั้ง 
                 กองทุนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้า ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้สินค้า 
                 และบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาท่ีดี 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเป้า 

        ผลวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  
ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้    

      ปัจจัยภายใน   
 

 - จุดแข็ง 
     ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบกฎหมาย 
     ๒.  พ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม  สภาพดินมีความสมบูรณ์  
     ๓.  มีสถานศึกษาเปิดสอนจนถงึระดับขั้นพ้ืนฐาน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลและ 
                    รถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
     ๔.  เกษตรกรปลูกพืชทางเศรษฐกิจหลากหลายชนิด เช่น ข้าว ยางพารา ยาสูบ อ้อย พริก ถั่วเหลือง 
     ๕.  ประชาชนในต าบลไม่มีความขัดแย้งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๖.  ประชาชนในต าบลมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม 
 

 - จุดอ่อน 
     ๑.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลค่อนข้างน้อยท าให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
                    ของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 
     ๒.  ขาดความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มคุณภาพ  เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 
     ๓.  โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธาณูปโภคและสาธาณูปการ  ไม่เพียงพอ 
     ๔.  ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
     ๕.  ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
     ๖.  เกษตรไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดการวางแผนด้านการควบคุมการผลิต,รวมกลุ่ม,จัดตั้งสหกรณ์ 
 

ปัจจัยภายนอก   
  - โอกาส 

     ๑.  เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่ออ าเภอคอนสาร – เกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง ท าให้ประชาชน  
                    ในพ้ืนที่มีโอกาสในการค้าขายประกอบอาชีพ 
               ๒.  การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ  
                    สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     ๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตาม  
                     แผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
     ๔.  จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
                     เช่น ทุ่งกระมัง  เขื่อนจุฬาภรณ์  และวัดป่าห้วยกุ่ม  ซึ่งต าบลบ้านเป้าเป็นเส้นทางเดินทางผ่าน 
 

  - ข้อจ้ากัด 
     ๑.  ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับการก าหนดราคาของพ่อค้าคนกลาง 
               ๒.  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
                    บ้านเป้า 
               ๓.  ภาวะโลกร้อนท าให้สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 

-59- 



 

 
 
 

ส่วนท่ี 3  
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง   

และเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1   ไปสู่การปฏิบัติ 
 

              ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

-การศึกษา 
-สังคมสงเคราะห ์
-ศาสนาวัฒนธรรมและ  
  นันทนาการ 
-สาธารณสุข 
-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-เคหะและชุมชน 
-งบกลาง 

-กองการศึกษา 
-ส านักปลัด 

-กองช่าง 
-กองคลัง 

๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ -ด้านเศรษฐกิจ 
 

-การเกษตร 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 
-เคหะและชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 

-กองคลัง 
-กองการศึกษา 
 

๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-เคหะและชุมชน 
 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
 

-กองคลัง 
-กองการศึกษา 
 

๔ การบริหารจัดการองค์กร/ 
บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนา
ต า ม แ ผ น ก า ร ก ร ะ จ า ย
อ า น า จ ใ ห้ แ ก่ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

-บริหารงานทั่วไป 
-การรักษาความสงบภายใน 
 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

-กองการศึกษา 
-กองช่าง 
 

รวม 4  ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 11  แผนงาน 4 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 
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แบบ ยท.๐๑ 

 

-๖๒- 
-๖๐- 

-๖๐- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าโครงสร้างความเชื่อมโยง 
            แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

 

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 

 

 



จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

๑.๑ แผนงานการศึกษา

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๗ แผนงานงบกลาง

รวม

๒. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

๑. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ
วัฒนธรรมและคุณภำพชวีิต

 -๖๑-

พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 5 ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1   

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ   อ ำเภอเกษตรสมบูรณ ์  จังหวัดชยัภมูิ

ยุทธศำสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ผ.๐๑ 



จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวม

รวมทั้งสิ้น

๓. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม

๔. กำรบรหิำรจัดกำรองค์กร/ บ้ำนเมอืงที่ดแีละ
กำรพัฒนำตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบำย
ของรฐับำล

 -๖๒-

ยุทธศำสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 5 ปี



 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ 

การพฒันาการศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมและคุณภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ขององคก์ารบริหาร 

สว่นต าบลบา้นเป้า 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ 

   การพฒันาเศรษฐกจิ 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ 

การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ

สิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ 

การบรหิารจดัการองคก์ร/ บา้นเมอืงทีด่แีละการพฒันาตามแผนการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และแนวนโยบายของรฐับาล 

 

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 

 

แผนงาน 
-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

-แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

-แผนงานงบกลาง 

 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

-แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 

-แผนงานเคหะและชมุชน 

 

-แผนงานบริหารงานท ัว่ไป 

-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

 



 

ผลผลติ/  

โครงการ 

ผลผลติ/  

โครงการ 

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 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวดัชัยภูม ิ
 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้มี โอกาสแสดงความ 
สามารถด้านต่างๆ 

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เขต อบต.บ้านเป้า 
-เด็กในเขตพ้ืนท่ี อบต.
บ้านเป้า 

   ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เด็กและเยาวชนได้มี โอกาสร่วม
กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติได้แสดง
ความสามารถในด้านต่างๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจัดนิทรรศการแสดง  
ผลงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 
อบต.บ้านเป้า 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีส าหรับผู้ปกครองกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 

เด็กและผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านเป้า 

   ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้าได้
เผยแพร่ผลงานและผู้ปกครองมีความ 
สัมพันธ์อันดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.บ้านเป้า 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็ก
ครบท้ัง 4 ด้าน ด้านร่างกาย, ด้าน
อารมณ์, ด้านสังคม,ด้านสติปัญญา   

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
อบต.บ้านเป้า 
 

   20,000 20,000 ปีละ ๑ ครั้ง 
 

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการครบ
ท้ัง 4 ด้าน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

 
-๖๓- 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



.. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับ
ภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความมั่นคง แข็งแรงและ 
ปลอดภัย 

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก 
อบต.บ้านเป้า 

   ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต. บ้าน
เป้า 
 

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก มี
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกท่ีดีสร้างบรรยากาศ
ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการเด็กไทยว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ 
(ป้องกันเด็กจมน้ า) 

เพื่อให้เด็กในเขตพื้นท่ี อบต.บ้านเป้า 
มีทักษะในการเอาชีวิตรอด  ในน้ า 
สามารถลอยตัวได้ และมีทักษะใน
การช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยทางน้ า 

ผู้ปกครอง ครู และเด็ก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  อบต.บ้านเป้า 
- ร.ร.บ้านพรมห้วยข่าฯ 
- ร.ร.บ้านโนนชาด 

   70,000 70,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กในเขตพื้นท่ี อบต.บ้านเป้า 
มีทักษะในการเอาชีวิตรอดใน
น้ า สามารถลอยตัวได้ และมี
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประสบภัยทางน้ า 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 
เช่น วันไหว้ครู ,ปฐมนิเทศ, วันแม่, 
วันพ่อ 

เพื่อให้ผู้ปกครอง,เด็ก, และครูมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

ผูป้กครอง,เด็ก,และครู    ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๔ 
กิจกรรม 

 

ผู้ปกครอง,เด็ก, และครู มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันและค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. บ้านเป้า   

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า 

   580,000 580,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
อบต.บ้าน

เป้า 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านเป้า ได้รับการสนับสนุน
ทุกด้านจาก อบต.บ้านเป้า 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม (นม)ดื่ม -ร.ร.บ้านพรมห้วยข่าฯ 
-ร.ร.บ้านโนนชาด 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  อบต.บ้านเป้า 

   460,000 460,000 ๒ โรงเรียน 
 

เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

9 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี อบต.บ้านเป้า 
 

เพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี อ าหารกลา ง วั น
รับประทาน 

-ร.ร.บ้านพรมห้วยข่าฯ 
-ร.ร.บ้านโนนชาด 

   ๔6๐,๐๐๐ ๔6๐,๐๐๐ ๒ โรงเรียน 
 

เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 รวม   9    โครงการ      1,690,000 1,690,000    

 
 
 

-๖๔- 
 
 



.. 

๑.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

๑ โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก 
ศู นย์ พั ฒนา เด็ ก เล็ ก  อบต .      
บ้านเป้า 

เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านเป้ามีรถรับ-ส่ง ท่ีปลอดภัยได้
มาตรฐาน และเป็นการแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า 

   ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต.บ้านเป้า 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้ านเป้ า  มี รถรั บ -ส่ ง ท่ี
ปลอดภัยได้มาตรฐานและ
เป็ นการแบ่ ง เบาภาระ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผู้ไร้ที่พ่ึงพิง 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ท่ี
พึ่งพิงในด้านต่างๆ ท่ีอยู่อ านาจหน้าท่ี 
ของ อบต. 

ห มู่ บ้ า น ใ น เ ข ต พื้ น ท่ี
รับผิดชอบ อบต.บ้านเป้า 

   
 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ไร้ที่

พึ่งพิง 
๑๐ หมู่บ้าน  

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ท่ีพึ่งพิง
ได้รับการช่วยเหลือด้านต่าง  ๆ

 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

๓ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
หนาว 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ผู้ประสบภัยหนาวในเขต
พื้นท่ี อบต.บ้านเป้า 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ผู้ประสบภัยหนาวได้รับความ
ช่วยเหลือจาก อบต. 
 

 

ส านักปลัด 

๔ โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับ 
คนพิการ 

เพื่อให้บริการคนพิการท่ีมาติดต่อ 
ราชการ ท่ี อบต. 

อบต.    ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ทางลาด ๑ 
แห่ง 

 

คนพิการได้รับความสะดวก
ในการมาติดต่อราชการท่ี 
อบต. 

กองช่าง 

๕ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ท างานช่วงปิดเทอม 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุขและยาเสพติด และให้มีรายได้ 
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 

นักเรียน นักศึกษา 
ในเขตพื้นท่ี อบต. 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่ ง
เกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพ
ติด และให้มีรายได้ช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อน 
สภาเด็กและเยาวชนต าบล 

เพื ่อสนับสนุนและขับเคลื ่อนสภา
เด็กและเยาวชนต าบลให้มีความเข็ม
แข็ง 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี    ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนใน

พื้นท่ี 

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านเป้าได้รับการ
สนับสนุน มีความเข็มแข็ง 

ส านักปลัด 

 รวม  6  โครงการ      9๕๐,๐๐๐ 9๕๐,๐๐๐    

-๖๕- 
 



๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
    (บาท) 

๑ โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขต
พื้นท่ีอบต.บ้านเป้า 

 
 

  ๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง ประเพณีลอยกระทง
ได้รับการอนุรักษ์คงอยู่
ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่ ออ นุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขต
พื้นท่ีอบต. บ้านเป้า 

   8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประเพณีสงกรานต์ได้รับ
การอนุรักษ์คงอยู่
ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
เข้าพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป 

วัดและสถานปฏิบัติธรรม
ในเขตพื้นท่ี อบต.บ้านเป้า 

   ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประเพณีเข้าพรรษาได้รับ
การอนุรักษ์คงอยู่
ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการประเพณีงานพระไกร  
สีหนาท 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงาน
พระไกรสีหนาทประจ าปีของอ าเภอ
คงอยู่ตลอดไปพร้อมท้ังจ าหน่ายและ
แสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน 

อ.เกษตรสมบูรณ์    40,๐๐๐ 
 

40,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประเพณี งานพระไกร    
สีหนาทได้รับการอนุรักษ์
ค ง อ ยู่ ต ล อ ด ไป  ก ลุ่ ม
แม่บ้านเกิดความสามัคคี
และมีรายได้ 

ส านักปลัด 

5 โครงการประเพณีบุญเดือนหก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงาน
ประเพณีบุญเดือนหกประจ าปีของ
จังหวัดชัยภูมิ คงอยู่ตลอดไป 

จังหวัดชัยภูมิ    50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประเพณีบุญ เดือนหก
ได้รับการอนุรักษ์คงอยู่
ตลอดไป  

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
บ้านเป้า  

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้เด็ก
ได้ออกก าลังกาย 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก 
อบต.บ้านเป้า 

   ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เด็กมีสุขภาพร่ างกายท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
อบต.บ้ านเป้าต้านยาเสพติด
“อบต.บ้านเป้า เกมส์” 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนการออกก าลังกาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขต  อบต.บ้านเป้า 
 

   ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เ ด็ ก  เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น มี สุ ข ภ า พ
ร่ า ง ก า ย ท่ี ส ม บู ร ณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

-๖๖- 
 

 



.. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
    (บาท) 

8 โครงการส่งทีมกีฬา อบต. เข้ า    
ร่วมแข่งขัน เช่น ภูนกแซว, 
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เยาวชนและ
ประชาชนออกก าลังกายและการเล่น
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร 
ระหว่างหน่วยงานภายในเขต อ.
เกษตรสมบูรณ์ 

บุคลากร  เย าวชน และ
ประชาชนในเขต อบต.บ้าน
เป้า 

   ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

บุคลากร เยาวชนและ
ประชาชนมีสุ ขภาพ
ร่ า ง ก า ย ท่ี ส ม บู ร ณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา  

9 โครงการก่ อสร้ างลานกีฬา 
คสล. บริเวณหนองสังข์ 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เล่น
กีฬา รู้รักสามัคคีและสุขภาพแข็งแรง 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓๐ ม. 
ยาว ๔๐ม. หนา ๐.๑๒ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนในพื้น ท่ีมี
ความสามัค คีและมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุ งลานกีฬา 
คสล. บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
ม. ๖  

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาให้มีสภาพ
สมบูรณ์พร้อมให้ประชาชนได้เล่น
กีฬา รู้รักสามัคคีและสุขภาพแข็งแรง 

หมู ่ที ่๖  ลานก ีฬา  ต ิดตั ้ง
ระบบ ไฟฟ้ารอบสนามตี
เส้นลานกีฬา และท าประตู
ฟุตซอล 

 
 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

 

ประชาชนได้ใช้ลาน
กีฬาเพื่อเล่นกีฬาชนิด
ต่างๆ พร้อมมีความ
สามัคคีและมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง  

กองช่าง 
 

11 โครงการก่ อสร้ างลานกีฬา 
คสล. ภายในหมู่บ้าน  ม.11 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เล่น
กีฬา รู้รักสามัคคีและสุขภาพแข็งแรง 

หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง ๓๐ ม. 
ยาว ๔๐ม. หนา ๐.๑๒ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนในพื้น ท่ีมี
ความสามัค คีและมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  

กองช่าง 

 รวม  11  โครงการ      1,18๐,๐๐๐ 1,18๐,๐๐๐    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๗- 
 

 



๑.๔  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
    (บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่ อจั ด ซ้ือวั สดุควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ฯลฯ 

ประชาชน เด็กเล็ก และ
สัตว์เลี้ยงทุกหมู่บ้านในเขต
พื้นท่ี อบต.บ้านเป้า 

   ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐ หมู่บ้าน 
๒ โรงเรียน 

๑ ศูนย์พัฒนาฯ 

ประชาชน  เด็กเล็ก และสัตว์
เลี้ยงไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ  

เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะในเขตพื้นท่ี 

ทุกครัวเรือนในเขตพื้นท่ี 
 

   100,000 100,000 ๑๐ หมู่บ้าน 
 

เขตพื้นท่ีมีปริมาณขยะลดลง ส านักปลัด 

3 โครงการต าบลบ้านเป้ าร่ วมใจ 
ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม
ประชากร สุนัข-แมว ประจ าปี 

เพื่อควบคุมป้องกันการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรสุนัข-แมว 

สุนัข-แมว ในเขตพื้นท่ี     100,000 100,000 ๑๐ หมู่บ้าน 
 

ต าบลบ้านเป้าไม่มีการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าและประชากร 
สุนัข-แมวได้รับการควบคุม 

ส านักปลัด 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นท่ี 

    100,000 100,000 ๑๐ หมู่บ้าน 
 

พื้นท่ีต าบลบ้านเป้ามีการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5  

ส านักปลัด 

5 โครงการป้องกันและระงับโรค 
ติดต่อต่างๆ  

เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ใน
หมู่บ้าน 

จ านวน 10 หมู่บ้าน    10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

๑๐ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับการป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ 

ส านักปลัด 

6 โครงการต าบลจัดการสุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน
ตามกลุ่มวัย 

กลุ่มเด็กและสตรี วัยเรียน 
วัยรุ่น วัยท างาน ผู้สูงอายุ 

   5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

๑๐ หมู่บ้าน ดูแลสุขภาพประชาชนตาม
กลุ่มวัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทัน 
ท่วงที 

เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ, อปพร., 
อสม. ประชาชนท่ัวไป 
 ในเขต อบต.บ้านเป้า 

   30,000 30,000 ประชาชนท่ี
เจ็บป่วยได้รับ
ประโยชน์๙๐ % 

ผู้ป่วยได้รับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและสามารถช่วยเหลือ
น าส่ง รพ.ได้อย่างปลอดภัย 

ส านักปลัด 

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เ พื่ อ อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ประชาชนให้รู้วิธีป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ประชาชนในพื้นท่ี    5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

9๐% 

ประชาชนมีความรู้วิธีป้องกัน
และควบคุมโรคไข้ เลือดออก 

ส านักปลัด 

9 โครงการจัดหน่วยบริการการแพทย์ 
ฉุกเฉิน 

เพื่อให้บริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีรับผิด- 
ชอบของ อบต.บ้านเป้า 

   ๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๑๐๐% 

ประชาชนได้รับการให้ บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 

 รวม   9   โครงการ      1,10๐,๐๐๐ 1,10๐,๐๐๐    
 
 

-๖๘- 



๑.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
    (บาท) 

๑ โครงการป้องกันความ
รุนแรงกับเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อเป็นป้องกันความรุนแรงกับเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.บ้านเป้า 

   5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

๑๐ หมู่บ้าน 
 

เ ด็ ก  ส ตรี แ ละ บุ คคล ใ น
ครอบครัวมีความปลอดภัย 
และความสุข 

 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพื่อพัฒนาความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประกอบอาชีพ (ทอเสื่อกก ม.๔, 
เลี้ยงปลา (ม.๕) เลี้ยงกบม.๔,ท าพริกป่น    
ม.๔,ปลูกผักแบบกางมุ้ง ม.๔,ส่ง เสริม    
จักรสานตระกร้าหวาย ม.๕ ,แปรรูปผลิต 
ม.๕, เพาะเห็ดชนิดต่างๆ ม.6 ทอผ้า ม.6, 
ม.๑๑) 

ประชาชนในเขต อบต.บ้านเป้า    5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประชาชนได้รับความรู้และ
สามารถพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนในเขต อบต.บ้านเป้า    5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

๑๐ หมู่บ้าน 
 

ในเขตพื้นท่ีต าบลได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 รวม   3   โครงการ      600,๐๐๐ 600,๐๐๐    

 

 

 

 

 
 

-๖๙- 
 
 



1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ม.๑ 

เพื่อระบายน้ าไม่ ให้
ท่วมขังและระบายได้
ทันที 

หมู่ที่๑ ขนาดยาว 28๐ ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. และวางท่อคอนกรีต ขนาด ศก. 
๐.๔๐ ม. ด าเนินการจากถนนสายแยก  
ทางหลวง ๒๑5๙  ถึง บึงแก้ง  

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บ่อพัก ๑ แห่ง น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสมหมาย    
แสนศาลา-นายพงษ์ศักดิ์  กู้เขียว  ม.1 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ 1  กว้าง๐.๕๐ ม.  ลึก ๐.5๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

   200,000 200,000 ร่องระบายน้ า 
๑ สาย 

 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสุด  การะเกด-
นายบุญชู   เลิศขามป้อม  ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง๐.๕๐เมตร  ลึก๐.๔๐เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

   ๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า 
๑ สาย 

 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายบันดล  ลาภ
ปรากฏ -สุดเขตวัดทุ่มศิลา  ม.๔ 

เพื่อให้ น้ าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง๐.๕๐เมตร ลึก๐.๔๐เมตร   
ยาว ๒๐๐ เมตร 

   ๓4๐,๐๐๐ 
 

๓4๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายอ าพล ก าลัง
กล้า-นายมี  ประณีตพลกรัง   

เพื่อให้ น้ าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง๐.๕๐เมตร ลึก๐.๔๐เมตร   
ยาว ๑๒๐ เมตร 

   ๒0๐,๐๐๐ 
 

๒0๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางศรีสุพรรณ  
ลือหาญ-บ้านนายแบน  พรมรัง ม.๔ 

เพื่อให้ น้ าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ 
เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร 

   ๓4๐,๐๐๐ 
 

๓4๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล .
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสังวาล  ถาด
พลกรัง - บ้านนายชุมพร  ประณีตพลกรัง 
ม.๔ 

เพื่อให้ น้ าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง๐.๕๐เมตร ลึก๐.๔๐เมตร   
ยาว ๒๐๐ เมตร 

   ๓4๐,๐๐๐ 
 

๓4๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายบุญชู เลิศ
ขามป้อม-สะพานข้ามล าน้ าพรม ม.๔ 

เพื่อให้ น้ าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร 

   ๑๕4,๐๐๐ 
 

๑๕4,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

 
 

-๗๐- 
 
 

…. 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้าน จากบ้านนางบุญตา  บุรัมย์-บ้านนาย
สมหมาย  รุ่งเกษตร ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร 

   ๓4๐,๐๐๐ 
 

๓4๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้าน จากบ้านนายทองมาก  บัวโค้ง-บ้าน
นางหนูแว่น  ยาขามป้อม  ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  ลึก 
๐.๔๐ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร 
 

   ๓4๐,๐๐๐ 
 

๓4๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้าน จากบ้านนายวรรณ  นิลโอโล–บ้าน
นางสมจิตร  ยาขามป้อม  ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ลึก ๐.5๐ เมตร ยาว 5๐ เมตร   

   100,000 100,000 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. จากบ้าน
นายวิฑูรย์ เกื้อหนุน-บ้านนางพรรณี  มณีวรรณ  
ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ลึก ๐.5๐ เมตร ยาว 5๐ เมตร   

   100,000 100,000 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

๑3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า คสล. 
จากบ้านสามแยกบ้านนางสมจิตร-สี่แยกบ้าน
นายแม๊ก  ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔      ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางหนูแว่น ยาขามป้อม-บ้าน
นายสุวรรณ  นิลโอโล   ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔  วางท่อ คสล. ø 0.40  
จ านวน 40 ท่อน ยาว 40 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายสงบ ล้วนมงคล -ล าน้ าพรม 
ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ ที่  ๔  จ า ก บ ้า นน า ย ส ง บ  
ล้วนมงคล - ล าน้ าพรม 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ าเสียฝั่งทิศเหนือ
ของบึงแก้ง ม.๔ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่๔  ขุดลอกยาว ๔๖๐ เมตร 
ลึก ๑.๐๐ เมตร 

   2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
สายโนนสังข์-วังม่วง หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว 20๐ เมตร   

   32๐,๐๐๐ 32๐,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
จากบ้านนางค าบาง พันโนบัว-บ้านนายถวัลย์  
ลาภทวี  หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ลึก ๐.5๐ เมตร ยาว 10๐ เมตร   

   200,000 200,000 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

 

 

-๗๑- 
 

 
..... 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑9 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้าน-
วัดโนนสังข์  หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.5๐ ม. 
ยาว 10๐ เมตร   

   200,000 200,000 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
บ้านนางน้อย-บ้านนางกุหลาบ ม.๖ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว 
๑๒๐ เมตร 

   ๓24,๐๐๐ ๓24,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านนางทองออน   
ลาภทวี ม.๖ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว 
๑๒๐ เมตร 

   ๓24,๐๐๐ ๓24,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

22 โครงการร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  จากบ้านนายสอน-บ้าน
นางสมใจ ม.๖  
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว 
150 เมตร 

   40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

23 โครงการร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านจากบ้านนางสม-บ้านนายคง 
ม.๖ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร   
ยาว 12๐ เมตร 

   ๓24,๐๐๐ ๓24,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ า 
จากบ้านนายคงคา-บ้านนายชาญ
วิทย์  ม.๖ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๖ เปลี่ยนฝาปูนเป็นฝาเหล็กยาว    
๑0๐ เมตร 

   35,000 35,000 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

25 โครงการร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  ซอยปู่ตา ม.๖ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร    
ยาว ๑๒๐ เมตร 

   ๓24,๐๐๐ ๓24,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
(บล๊อกคอนเวส )จาก ท่ีนานาง
ทองม้วน-ซีวิวรีสอร์ท ม.๘ 
 

เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ ล อ ด
เหลี่ยมให้ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังและระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ ม. สูง ๒.๑๐ ม.    ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๗2- 
 
 
 
 
 
 
..... 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
(บล๊อกคอนเวส) จากท่ีนานายมัด-
นานายยอด ม.๘ 

เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ ล อ ด
เหลี่ยมให้ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังและระบายได้ทันที 

หมู่ที่๘ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ ม.  
สูง ๒.๑๐ ม. 

   ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

๒8 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายสุทธิ 
ลาภโชค-คลองชลประทาน  ม.๑๐ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.
ยาว 12๐ ม. จากบ้านนายสุทธิ ลาภโชค-
คลองชลประทาน   

   ๓๒4,๐๐๐ 
 

๓๒4,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

๒9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บล๊อกคอนเวส) 
ห้วยสะเดา  ม.๑๑ 

เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ ล อ ด
เหลี่ยมให้ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังและระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้าง ๒.๑๐ ม.  
สูง ๒.๑๐ ม.  

   ๔5๐,๐๐๐ ๔5๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
ทางเข้าโรงเรียนบ้านโนนชาด-บ้าน
นายโกพิศ ดวงภมร  ม.๑๑ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๑๑ กว้าง๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ม. 
ยาว 1๒๐ ม. จากโรงเรียนบ้าน โนนชาด - 
ท่ีบ้านนายโกพิศ   ดวงภมร   

   ๓๒4,๐๐๐ 
 

๓๒4,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
บ้านนางสมทรง-นางทองด า  ม.๑๒ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว 12๐ เมตร 

   ๓๒4,๐๐๐ ๓๒4,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
บ้านนางสบู่ -บ้านนายบุญมี  ม.๑๒ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว 12๐ เมตร 

   ๓๒4,๐๐๐ ๓๒4,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
บ้านนางพรพรรณ บางศิริ -หน้า
บ้านนายทศพร แสงขามป้อม ม.๑๒ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว 12๐ เมตร 
 

   ๓๒4,๐๐๐ ๓๒4,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
บ้านนางสมทรง-ล าน้ าพรม  ม.๑๒ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

   27๐,๐๐๐ 
 

27๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

35 โ ค ร ง ก า ร ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า        
ล าน้ าพรม  ม.๑๒ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ วางท่อคอนกรีตขนาด ๐.3๐ 
เมตร จ านวน 55 ท่อน  

   30,000 30,000 ท่อระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
สามแยกโรงสีของนายโย ขันต๊ะ-
หลังบ้านนายนิคม  ลาภบุญ ม.๑3 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑3 กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.5๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

   200,000 200,000 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

-๗3- 
 
 
 

....... 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ข้ามห้วยทุ่งหนองอีเริงจากนา 
นางเบญ-นานายเปรียญ ธรรมกุล 
ม. ๑๓ 

เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ให้ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมูท่ี่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร 
สูง ๒.๑๐ เมตร ข้ามห้วยทุ่ง
หนองอีเริง  จากนานางเบญ-
นานายเปรียญ ธรรมกุล 

   ๔5๐,๐๐๐ ๔5๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

น้ าไม่ท่วมขังและระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. วังกระหนวน จากนานาง
สมคิด-นานายเสน่ห์  ม.๑๓ 

เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ให้ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมูท่ี่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร 
สูง ๒.๑๐ เมตร วังกระหนวน 
จากนานางสม คิด -นานาย
เสน่ห ์

   ๔5๐,๐๐๐ ๔5๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

น้ าไม่ท่วมขังและระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากท่ีนายค าอ้าย-บ้านนายละเอียด 
ม. ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑ ขยายเขต ปักเสาพาด
สาย  จากที่นายค าอ้าย-บ้าน
นายละเอียด ยาว 200 เมตร 

   10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จ า ก น า ย พ ง ษ์ ศั ก ดิ์ -ทา ง เ ข้ า
หมู่บ้าน พร้อมเสาไฟฟ้า ม. ๑  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑ นายพงษ์ศักดิ์-ทางเข้า
หมู่บ้าน พร้อมเสาไฟฟ้า 

   10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

41 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
จากที่นานายสุรินทร์  ลีโนนเขวา-
ประปา ม.๑  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑ จากที่นานายสุรินทร์  
ลีโนนเขวา-ประปา 

   ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้ ง โคมไฟส่องสว่า ง    
จากนายสมหมาย  แสนสาลา-ท่ี  
นายสุรินทร์   ลีโนนเขวา ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑ จากนายสมหมาย แสน
สาลา - ท่ีนายสุรินทร์ ลีโนนเข
วา 

   200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากแยกถนน คสล.หลังบ้านนาย
สมหมาย  แสนสาลา–ท่ีนายบุญมา 
กู้เขียว  ม.๑  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑ จากแยกถนน คสล.หลัง
บ้านนายสมหมาย   
แสนสาลา–ท่ีนายบุญมา  
กู้เขียว  

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖
๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
    (บาท) 

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากท่ี
นายวีระศักดิ์-บ้านนายสุรัตน์  ม. ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๓ จากท่ีนายวีระศักดิ์-
บ้านนายสุรัตน์   

   5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ติดตั้ ง โคมไฟส่องสว่า ง  จาก ท่ีนาง     
สะแจวรรณ–ท่ีนานายเพ็ง ครองเคหา  
ม.๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๓ นางสะแจวรรณ – 
ท่ีนานายเพ็ง ครองเคหา 

   10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการ 
เกษตรจากท่ีนางหวา-ท่ีนายผู้ใหญ่มิตร   
ม.๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๓ จากท่ีนางหวา-ท่ีนาย
ผู้ใหญ่มิตร    

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการ 
เกษตรจากท่ีนางหวา-ท่ีนางหลง  ม.๓ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๓ จากท่ีนางหวา-ท่ีนาง
หลง    

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

48 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเส้นบ้าน
นายศรัทธา-นางประคอง ม. ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  ๓  จ า ก บ้ า น น า ย
ศรัทธา-นางประคอง 

   15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

49 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่ อ
การเกษตรจากท่ีนายคงคา ลาภสถิตย์ -   
ท่ีนายรุ่งนิรัน ขวัญพูล  ม.๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๓ จากท่ีนายคงคา ลาภ
สถิตย์ -ท่ีนายรุ่งนิรัน ขวัญพูล   

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตรจากบ้านนางหนูแว่น-นายอุบล  
ม.๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๔ จากบ้านนางหนูแว่น-
นายอุบล   

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

51 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางเข้า
หมู่บ้าน ๕ จุด  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๔ เดินสายไฟฟ้าสายดับ 
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

-๗5- 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

52 โครงการติดตั้ ง โคมไฟส่องสว่าง
สะพานและบ้านนางน้อย  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๔ เดินสายไฟฟ้าสายดับ 
พร้อมติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง  
สะพานและบ้านนางน้อย 

   2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การ เกษตรจากท้ายบ้านฝั่งขวา-
บ้านดอนหัน (นอกเขต) ม. ๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า  ปักเสาพาดสาย 

   2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

54 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภ า ย ใ น หมู่ บ้ า นจ ากบ้ านนา ง        
ศรีสุพรรณ   ลือหาญ-เมรุวัดป่า ม.๔  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ห มู่ ที่  ๔  จ า ก บ้ า น น า ง        
ศรีสุพรรณ ลือหาญ-เมรุวัดป่า 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตรจากสะพานข้ามล า      
น้ าพรมฝั่ งซ้ าย -ท่ีนานางบุญปัน      
เลิศขามป้อม ม.๔ (นอกเขต) 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ จากสะพานข้ามล า
น้ าพรมฝั่ ง ซ้ าย -ท่ีนานาง   
บุญปัน   เลิศขามป้อม 

   ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

56 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตรพร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่างจากบ้านนางแคล้ว ดอกเข็ม-
นายสมพงษ์ สุดมั่งมี   ม.๔  

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ นางแคล้ว ดอกเข็ม-
นายสมพงษ์  สุดมั่งมี 
 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

57 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้าน
พ่อปราณี-นางหนูแว่น ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  ๔  บ้ านพ่ อปราณี -     
นางหนูแว่น 

   8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากซุ้มประตูบ้านนางจิตรตา ผ่อง
จรูญ  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๔ จากซุ้มประตูบ้าน
นางจิตรตา ผ่องจรูญ   

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มี
ความปลอดภัยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

-๗6- 
 
 
 
 
 
....... 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากบึงไข่ นุ่น – ท่ีนานางบุญตา     
บุรัมย์ ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๔ จากบึงไข่นุ่น–ท่ีนา
นางบุญตา บุรัมย์ 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

60 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตรจากท่ีนายบุญชู  
เลิศขามป้อม -ท่ีนายราชันย์  
ล้วนมงคล (บึงไข่นุ่น) ม.๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ จากท่ีนายบุญชู  เลิศ
ขามป้อม-ท่ีนายราชันย์  ล้วน
มงคล (บึงไข่นุ่น) 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

61 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตรจากท่ีนานางรัก  
กว้างขวาง-ท่ีนานางประนอม  
ถาดพลกรัง ม.๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ จากท่ีนานางรัก  
กว้างขวาง-ท่ีนานางประนอม  
ถาดพลกรัง 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

62 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตรจากสะพานข้าม   
ล าน้ าพรมฝั่งซ้ายถึงท่ีนานาย
บัวลอง ลาภทวี ม.๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 
 

 

หมู่ที่ ๔ จากสะพานข้าม   
ล าน้ าพรมฝ่ังซ้ายถึงท่ีนา
นายบัวลอง ลาภทวี 

   3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตรจากท่ีนางขันทอง  
ลือก าลัง-ท่ีนานายช่วย ยาชัย ม.4 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ จากที่นางขันทอง  
ลือก าลัง-ท่ีนานายช่วย  ยา
ชัย   

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

64 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้าน    ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

65 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
เพื่อการเกษตรจากทีนายป๋อง 
เพิ่มพูน-ท่ีนางสายยนต์ ส าราญรื่น   
ม.๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ ที่  ๔ จาก ท่ีนายป๋ อง  
เพิ่ มพู น -ท่ี น า งส ายยนต์  
ส าราญรื่น 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 

-๗7- 
 
 
 
 
..... 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖๕ 
(บาท) 

66 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ตามถนนสายโนนสังข์-วังม่วง 
ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕ ขยายเขตปักเสา 
พาดสาย  ภายในหมู่บ้าน 
ถนนสายโนนสังข์-วังม่วง 

   30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

67 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
จากบ้านโนนสังข์-บ้านวังม่วง    
ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕ จากบ้านโนนสังข์-
บ้านวังม่วง 

   5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ า ง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

68  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากห้วยแล้ง-บ้าน
โนนสังข์ ม.๕ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๕ ห้วยแล้ง-บ้านโนน
สังข์ 

   2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

69 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ซอยโสกตานะ ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕  ซอยโสกตานะ    1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

70 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ซอยโสกจั่น ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕  ซอยโสกจั่น    1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

71 โครงการขยายหม้อแปลง
ภายในหมู่บ้าน ม.5  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บ้าน    ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

72 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สายจากท่ีนาสุรินทร์ - ท่ีนาย
ค าปัน ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๕ ขยายเขตไฟฟ้าปัก
เสาพาดสาย 

   10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่า ง
ป้องกันการเกิ ดอุบัติ เหตุ  มี
ความปลอดภั ย ในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

73 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕ ขยายเขตปักเสา 
พาดสาย  ภายในหมู่บ้าน 

   2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่า ง
ป้องกันการเกิ ดอุบัติ เหตุ  มี
ความปลอดภั ย ในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

74 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ซอยแสงจันทร์ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕ ซอยแสงจันทร์    ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

75 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าท่ี
นางสว่าน  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๖ ขยายเขตไฟฟ้าปัก
เสา พาดสาย ภายใน
หมู่บ้าน 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

76 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ซอยปู่ตา  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๖ ขยายเขตไฟฟ้าปัก
เส า  พาดสาย  ภาย ใน
หมู่บ้าน   

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

77 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนางสยาม -ท่ีนานาย
ประสงค์  จวบสุข  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๖ ขยายเขตไฟฟ้าปัก
เส า  พาดสาย  ภาย ใน
หมู่บ้าน 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

78 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
นานางอัญชล-ีนานายประกอบ ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๖ ขยายเขตไฟฟ้าปัก
เสา พาดสาย ภายใน
หมู่บ้าน 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

79 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายไมตรี-
นางศิวาพร-นายคง ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖  จากบ้านนายไมตร-ี
นางศิวาพร-นายคง 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

80 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่ อการเกษตรจาก ท่ีนานาง
ประกาย-นานางอัญชลี ขุนจันทร์ ม.๖ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๖ จากนานางประกาย-
นานางอัญชลี ขุนจันทร์ 

   20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

81 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
เพื่ อการเกษตรจาก ท่ีนานาง
ประกาย-นานางอัญชลี ขุนจันทร์ 
ม.๖ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๖ จากนานางประกาย-
นานางอัญชลี ขุนจันทร์ 

   30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

82 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากสะพาน-ท่ีนาย
ประสาน  ม.๖ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๖ จากสะพาน - ท่ี
นายประสาน 

   20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

83 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากนายประสาน -
นายทรงชัย  สุขสวัสดิ์  ม.๖ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๖ จากนายประสาน -
นายทรงชัย  สุขสวัสดิ์   

   10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

84 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านจากหอน้ าประปา-
ซอยปู่ตา  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ    มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ จากหอน้ าประปา-
ซอยปู่ตา   

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

85 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายธวัช-
นายวิเชียร ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ    มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖จากบ้านนายธวัช- 
นายวิเชียร 

   5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

86 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่ บ้ านจากบ้ านนาย
อ านาจ- นายอินสวา ม.๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ    มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายอ านาจ-
นายอินสวา 

   5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

87 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายบัวชี  
โสมา- ป่าช้าบ้านทิก ม.๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๖ จากบ้านนายบัวชี    
โสมา - ป่าช้าบ้านทิก 

   ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

88 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า 
ภายในหมู่บ้าน ม.6  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ    มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 6 ภายในหมู่บ้าน    ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

89 โครงการขยายหม้อแปลงจากท่ีนา 
นางประกาย  ดาวศรี-ท่ีนานาย
อัญชลี  ขุนจันทร์  ม.6  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ    มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  6  จ า ก ท่ี น า น า ง
ประกาย  ดาวศรี-ท่ีนานาย
อัญชลี  ขุนจันทร์ 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

90 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน ๕ จุด  จากทางหลวง ๒๑5๙-
บ้านนางบาหยัน  ตอพล  ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ    มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จ านวน ๕ จุด จาก
ทางหลวง 2159-บ้านนาง
บาหยัน ตอพล 

   ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างไว้ใช้
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 
-80- 

 
 
 
 
 
... 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

91 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายเวียง ลาภขวัญ-คลอง ๙    
ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๘  จากบ้านนาย
เวียง  ลาภขวัญ-คลอง๙   

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

92 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
จากบ้านนายสุบัน  จันทเสน-คลอง๙  
ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘  จากบ้านนาย  
สุบัน  จันทเสน-คลอง
๙   

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

93 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
โรงฟอกถุงขยะรีไซเคิล–คลอง ๙   
ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากโรงฟอกถุง
ขยะรีไซเคิล–คลอง ๙ 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

94 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก 
ซีวิวรีสอร์ท-นายสมอ  ลือก าลัง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  ๘  จ าก ซี วิ ว รี
สอร์ท-นายสมอ  ลือ
ก าลัง 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

95 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้ งโคมไฟฟ้ าส่องสว่าง     
จากบ้านนายบุญหนา ส่งเสริม-คลอง 
ชลประทาน  ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายบุญ
หนาส่ ง เ สริ ม -คลอ ง
ชลประทาน 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

96 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
จากบ้านนางป่านาง-เสาโทรศัพท์ ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากบ้านนาง
ป่านาง-เสาโทรศัพท์   

   ๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

97 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายเอก โคจ านง–คลอง ๙  ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายเอก  
โคจ านงค์–คลอง ๙ 

   100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก 
จากแยกทางหลวง ๒๑5๙–ท่ีนา
นางละมุน  ฤาแรง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากแยกทาง
หลวง  ๒๑5๙–ท่ีนา
นางละมุน  ฤาแรง  ม.8 

   300,๐๐๐ 
 

300,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

99 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
เพื่อการเกษตรจากไร่มังกรทอง-       
เซียงน้อย  ม.8 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  8 จากไร่มังกร
ทอง- เซียงน้อย   

   50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 

-๘1- 
 

 
 
... 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

100 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
เพื่อการเกษตรทางเข้าเซียงน้อย    
ม.10 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  10 ทางเข้ าเ ซียง 
น้อย     

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

101 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจาก
บ่อขยะ-บ้านโนนชาด  ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 10จากบ่อขยะ-บ้าน
โนนชาด   

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

102 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
เพื่อการเกษตรจากที่นานายสมนึก  
สุดมั่งม-ีนานายดอน ยายแดง ม.10 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ ที่  10จากท่ีนานาย
สมนึก  สุดมั่งมี-นานายดอน 
ยายแดง 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

103 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายชลจิตร-นายโกวิท   ม.๑๐  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐บ้านนายชลจิตร-
นายโกวิท 

 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

104 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ท่ีนางแดง-ท่ีนานายอ านวย ขืนเขียว  
ม.๑๐  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐ จากท่ีนางแดง-ท่ี
นานายอ านวย ขืนเขียว   

 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

105 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ปั๊มน้ ามัน-บ้านโนนสังข์  ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑๐     1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

106 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.๑0  

เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑0 ภายในหมู่บ้าน    ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

107 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายสุทธิ-นานายอ๊อด  ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมี
ค ว ามปล อดภั ย ในชี วิ ต แล ะ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐ ขยายเขตไฟฟ้า 
ปักเสา พาดสาย 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

-๘2- 
 
 
 

 
..... 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

108 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
นายสมอาจ-นานายจู ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  ๑๐ จากนายสม
อาจ-นานายจู 

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

109 โครงการติดตั้งโคมไฟ จ านวน ๕ จุด  
จากบ้านนายบัวสี-นานายกาน ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า  แสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายบัว
สี-นานายกาน 

   25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

110 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายบุญมา-ค าปากช้าง ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า  แสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๑ ปักเสา พาดสาย    ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

111 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายบุญสิงห์ 
เหล่าลาภ-บ้านนางพร ศรีวงษา  ม.๑1 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านนายบุญสิงห์ 
เหล่าลาภ - บ้านนางพร      
ศรีวงษา    

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

112 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๖
จุด (ทางขึ้นหมู่บ้าน,คุ้มโนนสวรรค์,
ทางลงบ้านนางเกษตร ,แยกบ้าน
นางพร, บ้านชายทุ่ง, จากบ้านนาย
สุทัศน์ -นางนิรชาดวงภมร)  ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า  แสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๑ ขยายเขตสายดับ
และติดตั้ งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

113 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
คุ้มโนนสวรรค์ จากบ้านนางพานิต-
บ้านนางสังเวียน  ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า  แสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางพา
นิต-บ้านนางสังเวียน   

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

114 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงจาก
บ้านนางตอง-บ้านนายบัวฮอง ม.๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า  แสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๑๑ จากบ้านนาง
ตอง-บ้านนายบัวฮอง 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

-๘3- 
 
 
...... 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

115 โครงการขยายเขตไฟฟ้ าแรงต่ าเพื่ อการ        
เกษตรจากท่ีนานายกันหา เหล่าลาภ-ท่ีนา
นายสุบัน สนเจริญ  ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากท่ีนายกันหา 
เหล่าลาภ -ท่ีนานายสุบัน  
สนเจริญ 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

116 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการ 
เกษตร จากบ้านนายสมศรี–ท่ีนานายวิชัย  
สุจริต ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๑๑ จากบ้านนายสมศรี-
ท่ีนานายวิชัย  สุจริต   

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

117 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการ 
เกษตรจากบ้านนางทองล้วน- ท่ีนานายจรูญ   
ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางทอง
ล้วน-ท่ีนานายจรูญ    

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

118 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการ 
เกษตรจากที่นางตุ๊-นานายอัมพร  ม. ๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๑๑ จากท่ีนางตุ๊-นา
นายอัมพร 

   2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

119 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการ 
เกษตรจากบ้านนายบุญมา-เขื่อนเจ้าประเทศ 
ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายบุญมา- 
เขื่อนเจ้าประเทศ    

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

120 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจาก ร.ร.บ้านเป้า
วิทยา-บ้านโนนชาด  ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑1 ขยายเขตสายดับ 
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน 20 จุด 

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

121 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการ 
เกษตรจากฝายห้วยใหญ่-บ้านโนนสังข์   
ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากฝายห้วยใหญ่-
บ้านโนนสังข์  

   200,000 200,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

122 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการ 
เกษตร จากฝายห้วยใหญ่-ท่ีนานายเทอม 
ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากฝายห้วยใหญ่-
ท่ีนานายเทอม   

   200,000 200,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

123 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบ้านนายพงษ์สิน    
ลือปรีชา ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๑๑ บ้านนายพงษ์สิน 
ลือปรีชา  

   50,000 50,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

-๘4- 
 
 
 
…….. 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖๕ 
(บาท) 

124 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร จากท่ีนานาย
มานิตย์ ลาภเงิน-ท่ีนางสมนึก  
ลาภโชค  ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ ที่  ๑๑ จ าก ท่ีน านาย
มา นิตย์  ลาภ เ งิ น -ท่ี นา ง
สมนึก  ลาภโชค   

   2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

125 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากท่ีนานาย
บุญหนา ค าจันทร์-ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดป่าภูนกแซว  ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากท่ีนานายบุญ
หนา ค าจันทร์-ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดป่าภูนกแซว 

   2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

126 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า  
ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑1 ภายในหมู่บ้าน    3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ า ง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

127 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากที่นางแขไข-วัดป่า ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑2 ภายในหมู่บ้าน    3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ า ง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

128 โครงการติดตั้งโคมไฟจากบ้าน
นายซุ่น ฦาแรง-บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑๒ ขยายเขตสายดับ 
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 

   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสงสว่ า ง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

129 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑๒ ภายในหมู่บ้าน    ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

130 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
จากท่ีนางแขไข-นางเฉลียว ม๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๒ จากท่ีนางแขไข-
นางเฉลียว  
 

   ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

131 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
จากบ้านนายล้น-นายสวา ม.๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า  แสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายล้น-
นายสวา   
 

   ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

132 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากบ้านนาย
วาสนา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ ที่  ๑๒  จากบ้ านนาย
วาสนา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน 

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 

-๘5- 
 
 
 
..... 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

133 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
เพื่อการเกษตรจากบ้านนางแขไข –
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ม.๑๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางแขไข 
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  

   3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

134 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตรจากท่ีนางสมจิต-ท่ีนา
นางทองด า  ม.๑๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๑๒ จากท่ีนางสมจิต-   
ท่ีนานางทองด า   

   5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

135 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน-กลางบ้าน  ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  ๑๒  จ า ก ท า ง เ ข้ า
หมู่บ้าน-กลางบ้าน   

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสง
สว่ างป้ องกั นการเกิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

136 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างเส้น
บ้านหญ้านาง-บ้านดอนหัน ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านหญ้านาง - 
บ้านดอนหัน 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสง
สว่ างป้ องกั นการเกิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

137 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้าน
นายสมชาย-นายสายัณห์ ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๑๓ บ้านนายสมชาย-      
นายสายัณห์ 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

138 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเส้น
บ้านหญ้านาง-บ้านโนนสังข์ ม.๑๓  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านหญ้านาง 
– บ้านโนนสังข์ จ านวน 10 
หลอด 

   5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

139 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ท่ีนายวิฑูรย์-หนองหญ้าปล้อง ม.๑๓  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ จากท่ีนายวิฑูรย์- 
หนองหญ้าปล้อง 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

-๘6- 
 
 
 
 
 
--- 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

140 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนายเวิน-บ้านนายวีระศักดิ ์
ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายเวิน-
บ้านนายวีระศักดิ์   

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มี
ความปลอดภัยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

141 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากสายเดิ่นอี เคียว-หนองหญ้า
ปล้อง ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ จากสายเดิ่นอีเคียว-
หนองหญ้าปล้อง 

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มี
ความปลอดภัยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

142 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากท่ีนายสมชาย แดงนกขุ้ม-บ้าน
นายนิรุต  กลิ่นสี ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ จากท่ีนายสมชาย 
แดงนกขุ้ ม -บ้ านนายนิ รุ ต  
กลิ่นส ี

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มี
ความปลอดภัยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

143 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากไร่รังสิมัน-คิมป่ากรุง ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๑๓ จากไร่ รั งสิมัน -  
คิมป่ากรุง 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

144 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย 
แรงต่ า (เพิ่มเติม) บ้านเป้า ม.๘ 
(ซอยมีจงมี) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแรงต่ า
แสงสว่ า งป้ อ งกั นก าร เกิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘  ซอยมีจงม ี    ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ  มี
ความปลอดภัยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ท่ีพักสงฆ์บ้านทิก  ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อาคาร
ในการประกอบพิธีทางศาสนกิจ 
ต่างๆ 

หมู่ที่๓ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร 

   ๔68,๐๐๐ ๔68,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคารในการ
ประกอบพิธีทางศาสนกิจ
ต่างๆ 

กองช่าง 

146 โครงการซ่อมแซมพร้อมสร้างรั้ว
ป่าช้าบ้านทิก  ม.๓ 

เพื่อจัดพื้นท่ีและวางผังถูกต้อง
และไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ าใน
การอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๓ ยาว ๒๕๐ เมตร    ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ป่าช้ามีพื้นท่ีและวางผังถูก 
ต้องและไม่ให้เกิดความเลื่อม
ล้ าในการอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

กองช่าง 

147 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียง
ตามสายหมู่บ้าน ม.4 

เพื่อให้ประชาชนได้ยินข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน 

หมู่ที่ ๔  ปรับปรุงเครื่อง
ขยาย, ล าโพง, สายน าเสียง 

   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 9๐% 

ประชาชนได้ ยิน ข่ าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ได้อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

 

-๘7- 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

148 โครงการก่อสร้างลานอเนก 
ประสงค์ภายในหมู่บ้านบริเวณ 
วัดบ้านโนนสังข์ ม. ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ลานในการ
ประกอบกิ จกรรมและพิธีทาง
ศาสนกิจต่างๆ 

หมู่ที่ ๕  บริเวณวัดบ้านโนน
สังข์ 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ใช้ลานในการ
ประกอบกิจกรรมและพิธีทาง
ศาสนกิจต่างๆ 

กองช่าง 

149 ถมท่ีสาธารณะประโยชน์   
(ปู่ตา) ม.๖ 

เพื่อปรับพ้ืนท่ีบริเวณสาธารณะ
ประโยชน์ (ปู่ตา) ให้มีระดับเดียวกัน 

หมู่ที่ ๖ กว้าง 30 เมตร ยาว 
๔๐ ม. ลึก 3 ม. ปริมาตร -ดิน
ถม 3,600 ลบ.ม. 

   30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

พื้นท่ีบริเวณบริเวณสาธารณะ
ประโยชน์ (ปู่ตา) ให้มีระดับ
เดียวกัน 

กองช่าง 

150 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ วัดบ้านโนน
ชาด ม.11 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้ ใช้ อ าคาร
เอนกประสงค์ในการประกอบพิธี
ทางศาสนกิจต่างๆ 

หมู่ที่11  ต่อเติมอาคาร ,ปู
กระเบื้อง 

   30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ใ ช้ อ า ค า ร
เอนกประสงค์ ในการประกอบ
พิธีทางศาสนกิจต่างๆ 

กองช่าง 

151 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ต่อเติมศาลาพักญาติ ณ เมรุ
วัดป่าห้วยข่า ม. 12 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ศาลาในการ
ประกอบพิธีทางศาสนกิจต่างๆ 

หมู่ที่ 12 ต่อเติมอาคาร ,ปู
กระเบื้อง 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ใช้ศาลาในการ
ประกอบพิธีทางศาสนกิจ
ต่างๆ 

กองช่าง 

152 โครงการถมดินบริเวณข้าง
ล าน้ าพรม ม.๑๒ 

เพื่อปรับพ้ืนท่ีบริเวณข้างล าน้ าพรม
บ้านห้วยข่า ให้มีระดับเดียวกัน 

หมู่ที่ ๑๒ ล าน้ าพรม 
 

   3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

พื้นท่ีบริ เวณข้างล าน้ าพรม
บ้านห้วยข่าให้มีระดับเดียวกัน 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์  วัดป่าบ้านห้วยข่า 

เพื่อไว้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้
ในพิธีกรรมทางศาสนาวัดป่าบ้าน
ห้วยข่า ไม่ให้สูญหาย 

หมู่ที่ ๑๒  วัดป่าห้วยข่า 
 

   200,000 200,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

มีห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
ท่ีใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา 
ไม่สูญหาย 

กองช่าง 

154 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อ    
ไว้บริ การประชาชน (วั ดป่ า      
บ้านห้วยข่า) 

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้  ไว้บริการ
ประชาชนเมื่ อมีพิ ธี ก ร รมทา ง
ศาสนาวัดป่าบ้านห้วยข่า 

โต๊ะ  20 ตัว 
เก้าอี้ 300 ตัว 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีโต๊ะ เก้าอี้ ไว้ใช้
ส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา
วัดป่าบ้านห้วยข่า 

ส านักปลัด 

155 โครงการปรับปรุงท่ีราชพัสดุ
วัดพระธรรม ม.๑๓  
 (ท าการนอกเขต) 

เพื่อปรับปรุงวัดพระธรรมเป็นการ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและเป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนในพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๑๓ วัดพระธรรม    20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

วัดพระธรรม วั ด พ ร ะ ธ ร ร ม ไ ด้ รั บ ก า ร
ปรับปรุงพื้นท่ีและเป็นศูนย์
รวมทางด้านจิตใจของชุมชน
ในพื้นท่ีสืบไป 

กองช่าง 

156 โครงการปรับปรุงพื้นท่ีพร้อม
ล้อมรั้วสาธารณะประโยชน์
หนองหญ้าปล้อง  ม.๑๓  

เพื่อจัดพื้นท่ีและวางผังถูกต้องและ
ไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ าในการอ้าง
สิทธิ์ของพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๑๓ หนองหญ้าปล้องรั้ว
ลวดหนาม ยาว 600 เมตร 

   35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

หนองหญ้า
ปล้อง 

หนอง หญ้ าปล้ อ ง ว า ง ผั ง
ถูกต้องและไม่เกิดความเลื่อม
ล้ าในการอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

กองช่าง 
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.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

157 ก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขต
พื้นท่ีท าการ อบต. 

เพื่อจัดพื้นท่ีและวางผังถูกต้อง
และไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ าใน
การอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

รอบพ้ืนท่ีท าการ อบต.
บ้านเป้า 

   ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รั้วรอบท่ีท า
การ อบต.
บ้านเป้า 

 

ท่ีท าการ อบต.มีพื้นท่ีและ
วางผังถูกต้องและไม่เกิด
ความเลื่อมล้ าในการอ้าง
สิทธิ์ของพื้นท่ี 

กองช่าง 

158 ก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขต
รอบพื้นท่ีสาธารณะติด
กับบ่อขยะ 

เพื่อจัดพื้นท่ีและวางผังถูกต้อง
และไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ าใน
การอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

ยาว 600 เมตร  พื้ น ท่ี
สาธารณะติดกับบ่อขยะ 
อบต.บ้านเป้า 

   35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

รั้วรอบบ่อ
ขยะ อบต.
บ้านเป้า 

 

บ่อขยะ อบต.มีพื้นท่ีและ
วางผังถูกต้องและไม่เกิด
ความเลื่อมล้ าในการอ้าง
สิทธิ์ของพื้นท่ี 

กองช่าง 

 รวม  158  โครงการ      29,928,000 29,928,000    
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๑.7  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

๑ สมทบกอง ทุ นหลั กประกั น
สุขภาพท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพให้เข้มแข็งมากขึ้น 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

   ๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เข้มแข็งมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้ผู้ 
สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุ 
ในเขต อบต.บ้านเป้า 

   3,400,000 3,400,000 ทุกเดือน ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ส านักปลัด 

3 โครงการช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้ผู้ 
พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ผู้พิการ 
ในเขต อบต.บ้านเป้า 

   1,300,000 1,300,000 ทุกเดือน  ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ส านักปลัด 

4 โครงการผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้ผู้ 
ติดเชื้อเอดส์สามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ในเขต อบต.บ้านเป้า 

   60,000 60,000 ทุกเดือน ผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถใช้
ชี วิ ตในสั งคมได้อย่ า งมี
ความสุข 

ส านักปลัด 

 รวม   4   โครงการ      4,91๐,๐๐๐ 4,91๐,๐๐๐    
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ยทุธศาสตรท์ี่  ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

        ๒.๑  แผนงานการเกษตร 

 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด :    ยทุธศาสตร์ที ่๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
                  ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที ่๓  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 
  ยุทธศาสตรท์ี่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยง
สู่ประเทศใน ประชาคมอาเซียน 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าห้วยทิก  ม.3 เพื่ อขุดลอกล าห้ วยบุ่ ง ให้มี
ความลึกสามารถเก็บกับน้ า
ได้มากขึ้น พร้อมย้ายดินออก
จากพื้นท่ี 

หมู่ที่ 3  ล าห้วยทิก 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
500 เมตร 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8๐% 

ล าห้วยบุ่งเก็บกักน้ าได้
มากขึ้นประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค  

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม 
เหล็ก วังกระเฉด ม.3 

เพื่อก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กให้สามารถกักเก็บน้ าให้
ประชาชนและเกษตรกรได้ใช้
น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง 3.5 ม.   
ยาว 14.0 ม. สู ง 3.0 ม.    
จุดด าเนินการวังกระเฉด 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8

๐% 

ฝายน้ าล้นเครือผักขะ  
กั ก เก็ บ น้ า ได้ ม ากขึ้ น
ประชาชนและเกษตรกร
ได้ ใ ช้ น้ า เ พื่ อ อุ ป โ ภ ค 
บริโภค  

กองช่าง 

3 โครงการฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว)   
จ านวน ๑ จุด ม.๔ ล าน้ าพรม 

เพื่อกั้นชะลอน้ า ให้ไหลช้าลง 
และสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้
ด้านเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง
๒.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด 

   ๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

เกษตรได้รับ
ประโยชน์๘๐% 

 

เกษตรกรได้ใช้น้ าท่ีถูก
กักเก็บจากฝายชะลอน้ า      
เพื่อการเกษตรกรรม 

กองช่าง 

4 โครงการฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว)   
จ านวน  ๒ จุด  ม.๕ 

เพื่อกั้นชะลอน้ า ให้ไหลช้าลง
และสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้
ด้านเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง
๒.๐๐ เมตร จ านวน ๒ จุด 

   ๒๘๐,๐๐๐ 
 

๒๘๐,๐๐๐ 
 

เกษตรได้รับ
ประโยชน์๘๐% 

 

เกษตรกรได้ใช้น้ าท่ีถูก
กักเก็บจากฝายชะลอน้ า      
เพื่อการเกษตรกรรม 

กองช่าง 

5 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ 
เกษตร ม.๕ 

เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านมี
ระบบน้ าบาดาลใช้ ในกา ร 
เกษตร 

หมู่ ที่  ๕ ภายในพื้ นท่ีการ 
เกษตร 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรได้รับ
ประโยชน์๘๐% 

 

เ พื่ อ ใ ห้ เ ก ษต ร ก ร ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้ าบาดาล
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 
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..... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่ออบรมให้ความรู้การแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 

คณะผู้บริหาร อบต.,ส.อบต.,
พนักงานส่ วนต าบล และ
ประชาชนท่ัวไป 

   300,000 300,000 ปีละ 1 ครั้ง คณะผู้บริหาร อบต.,  ส.อบต.,
พนักงานส่วนต าบล และประชา 
ชนท่ัวไปมีความรู้สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ า ท่วมในฤดูฝนและ
ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

ส านักปลัด 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ าล้น จากท่ีนานายประสิทธิ์ 
หมู่สี-นางถวิล  ฤาชา ม.4 (ท า
การนอกเขต) 

เพื่อให้ฝายน้ าล้นสามารถกักเก็บ
น้ าได้ดีประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภค 

หมู่ที่ 4       ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์  
8๐% 

ฝายน้ าล้นสามารถกักเก็บน้ าได้
ดีประชาชนมีน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกล าห้ วยบุ่ ง  
พร้อมย้ายดิน ม.๕ 

เพื่อขุดลอกล าห้วยบุ่งให้มีความ
ลึกสามารถเก็บกับน้ าได้มากขึ้น 
พร้อมย้ายดินออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๕  กว้าง 8 เมตร ยาว 
500 เมตร  

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์  
8๐% 

ล าห้วยบุ่งเก็บกักน้ าได้มากขึ้น
ประชาชนและเกษตรกรได้ใช้
น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค  

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกวังหินหูด ม.๕ เพื่อขุดลอกวังหินหูดให้มีความ
ลึกสามารถเก็บกับน้ า ได้มากขึ้น 
พร้อมย้ายดินออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๕  กว้าง 8 เมตร ยาว 
300 เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์  
8๐% 

วังหินหูดเก็บกักน้ าได้มากขึ้น
ประชาชนและเกษตรกรได้ใช้
น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
เครือผักขะ ม.๕ 

เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง ฝ า ย น้ า ล้ น ใ ห้
สามารถกักเก็บน้ าให้ประชาชน
และ เกษตรก ร ได้ ใ ช้ น้ า เพื่ อ
อุปโภค บริโภค 
 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกว้าง ๑๕ ม.   
สั นฝายสู ง  ๑.๕๐ม. หนา   
๐.๒๐ ม. จุดด าเนินการเครือ
ผักขะ 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์  
8๐% 

ฝายน้ าล้นเครือผักขะกักเก็บ
น้ าได้มากขึ้นประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้น้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

11 โครงการฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว)  
จ านวน  ๑ จุด ม.๖ 

เพื่อกั้นชะลอน้ า ให้ไหลช้าลง 
และสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ด้าน
เกษตรกรรม 
 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๑๓ ม. 
ยาว  ๖.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม.  
จ านวน ๑ จุด 

   ๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

เกษตรได้รับ
ประโยชน์

๘๐% 

เกษตรกรได้ใช้น้ าท่ีถูกกักเก็บ
จากฝายชะลอน้ า  เพื่อการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
 
 

12 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ 
เกษตร  ม.๘  

เพื่อให้ เกษตรกรในหมู่บ้านมี
ระบบน้ าบาดาลใช้ในการเกษตร 

หมู่ที่๘ พื้นท่ีการเกษตร  
จ านวน  5 บ่อ   

   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรในหมู่บ้านมีระบบน้ า
บาดาลใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างฝายวังหม้อ
กระทะ  ม.๑๑ 

เ พื่ อ ใ ห้ ฝ า ย วั ง ห ม้ อ ก ร ะ ทะ
สามารถกักเก็บน้ าได้ดีประชาชน
มีน้ าอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว ๑๕ เมตร 
 

   5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์8๐% 

ฝายวังหม้อกระทะสามารถ    
กักเก็บน้ าได้ดีประชาชนมีน้ า
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

14 โ คร งการก่ อสร้ า งฝาย
คอนกรีตห้วยสะเดา ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายห้วยสะเดาสามารถ
กักเก็บน้ าได้ดีประชาชนมี น้ า
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 

   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
 ๙๐% 

ฝายห้วยสะเดาสามารถกักเก็บ
น้ าได้ดีประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

15 โครงการ ซ่อมแซมฝาย
คอนกรีตห้วยสะเดา ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายห้วยสะเดาสามารถ
กักเก็บน้ าได้ดีประชาชนมี น้ า
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑    1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ฝายห้ ว ยสะ เ ดา ได้ รั บกา ร
ซ่อมแซมสามารถกักเก็บน้ าได้
ดีประชาชนมีน้ าอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

16 โครงการ ซ่อมแซมฝาย
ห้วยใหญ่ ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายห้วยใหญ่สามารถกัก
เก็บน้ าได้ดีประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ 
 

   1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ฝ า ย ห้ ว ย ใ ห ญ่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ซ่อมแซมสามารถกักเก็บน้ าได้
ดีประชาชนมีน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

๑7  โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต  
ค าปากช้าง  ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายค าปากช้างสามารถ
กักเก็บน้ าได้ดีประชาชนมีน้ า
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 

   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ฝายค าปากช้างสามารถกักเก็บ
น้ าได้ดีประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

๑8 โครงการขุดลอกล าน้ าพรม    
ม.๔ และ ม.๑๒ 

เพื่อขุดลอกล าน้ าพรมให้มีความ
ลึกสามารถเก็บกับน้ า ได้มากขึ้น 
พร้อมย้ายดินออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๒ ขนาด
กว้ างปากห้ วย เฉลี่ ย ๒๕ ม.     
ยาว ๗๐๐ ม. ขุดลึก ๑.๕ ม. 
ปริมาตรดินขุด ๑๘,๙๐๐ ลบ.ม 

   ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ล าน้ าพรมเก็บกักน้ าได้มากขึ้น
ประชาชนและเกษตรกรได้ใช้
น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

๑9 โครงการขุดลอกร่องหอย- 
บ้านเตาถ่าน ม.๑๓ 

เพื่อขุดลอกร่องหอย -บ้านเตา
ถ่านให้มีความลึกสามารถเก็บกับ
น้ าได้มากขึ้นพร้อมย้ายดินออก
จากพื้นท่ี 

หมู่ที่๑๓ ร่องหอย -บ้านเตา
ถ่าน 

   2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8๐% 

ร่องหอย-บ้านเตาถ่านเก็บกัก
น้ าได้มากขึ้นประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้น้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกล าห้วยชัน 
ม.๑๓ 

เพื่อขุดลอกล าห้วยชันให้มีความ
ลึกสามารถเก็บกับน้ าได้มากขึ้น 
พร้อมย้ายดินออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๑๓  ล าห้วยชัน    ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8๐% 

ล าห้วยชันเก็บกักน้ าได้มากขึ้น
ประชาชนและเกษตรกรได้ใช้
น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค  

กองช่าง 

21 โครงการอบรมส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตและการใช้
สารอินทรีย์อย่างมี ประสิทธิภาพ
ในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

พื้นท่ีในเขต อบต.บ้านเป้า    5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการผลิตและการใช้ สาร 
อินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

22 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ เพื่อสนองพระราชด าริและ
ฟื้นฟูพร้อมท้ังเพิ่มพื้นท่ีป่า
สีเขียว 

พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์
ในเขต อบต.บ้านเป้า 

   ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์๘๐% 

พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์
มีต้นไม้ สิ่งแวดล้อมท่ีดี
และช่ วยลดภาวะโลก
ร้อน 

ส านักปลัด 

23 โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า (อส.ทป.) 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
(อส.ทป.)  

หมู่ท่ี ๑๑ บ้านโนนชาด    8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ปีละ 1 ครั้ง อาสาสมั ครพิ ทักษ์ป่ า
ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บส นุ น
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

24 โครงการจัดท าแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันไฟป้าในช่วง
ฤดูแล้ง 

ป่าไม้ในเขต อบต. บ้านเป้า    ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ป่าไม้ในเขตพื้นท่ี ในช่วงฤดูแล้ง สามารถ
ควบคุมและป้องกันการ
เกิดไฟป่าไม่ให้ลุกลามได ้

ส านักปลัด 

25 โครงการจัดท าแนวเขตป่าชุมชนภูนกแซว เพื่อดูแลอนุรักษ์เขตป่า
ชุมชนภูนกแซว 

ป่าชุมชนภูนกแซว    ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ป่าชุมชน 
ภูนกแซว 

ป่าชุมชนภูนกแซวได้รับ
การอนุรักษ ์
 

ส านักปลัด 

 รวม   25   โครงการ      5,440,000 5,440,000    
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... 

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากหลัง
บ้านนายสมหมาย  แสนศาลา – 
บ้านนายพงษ์ศักดิ์  กู้เขียว  ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว 150 ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม จุดด าเนินการจาก   
หลังบ้านสมหมาย  แสนศาลา–บ้านนาย   
พงษ์ศักดิ ์  กู้เขียว 

   342,0๐๐ 342,0๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากท่ี
นายค าอ้าย-ท่ีนายเสกสรร  ม. ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑53 ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 61๒ ตร.ม จุดด าเนินการ 
นายค าอ้าย-ท่ีนายเสกสรร 

   ๓97,๐๐๐ ๓97,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการ ซ่อมแซมสร้ างถนน    
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน้าบ้านนายละเอียด-
บ้านนายสุรินทร์  ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. ยาว 155 ม. 
หนา ๐.04 เมตร หรือมีปริมาตรงานแอสฟัลท์
ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม จุดด าเนินการ จาก
หน้าบ้านนายละเอียด-บ้านนายสุรินทร์ 

   2๐0,๐๐๐ 2๐0,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ภ า ย ใ น ห มู่ บ้ า น       
จุดด าเนินการจากที่นายศรัทธา-
นางประคอง ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๓ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม จุดด าเนินการจาก
ท่ีนายศรัทธา-นางประคอง 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
จากท่ีนางสะแจวรรณ-ท่ีนานายเพ็ง  
ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑5๐ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๕25 ตร.ม จุดด าเนินการจาก 
ท่ีนางสะแจวรรณ-ท่ีนานายเพ็ง 

   341,๐๐๐ 341,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีต เสริ มเหล็กทาง เข้ า
หมู่บ้าน (ปรับความลาดชัน) ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง  ๕.๐๐ ม.  ยาว  ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม จุดด าเนินการ
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 

   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

-๙5- 
 
 
 
 
 



... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางแคล้ว-บ้านนาย
สมพงษ์ ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๕๘ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตร.ม.จุดด าเนินการจาก
บ้านนางแคล้ว-บ้านนายสมพงษ์   

   ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจาก หนองสังข์-เมรุ  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้าง ๔.๐๐  ม. ยาว 100 ม.  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. จุดด าเนินการ
จากหนองสังข์-เมรุ   

   260,000 260,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้ าน จากบ้านนาย
สมหมาย รุ่งเกษตร-โรงสูบน้ าประปา 
ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐  ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม  จุดด าเนินการ
จากที่นายสมหมาย รุ่งเกษตร-ประปา 

   ๒60,๐๐๐ 
 
 

๒60,๐๐๐ 
 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน สะพานบ้านพรม 
ม.๔ (ท าการนอกเขต) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง 3.5๐ ม.  ยาว ๑๐๐  ม. 
หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 35๐ ตร.ม  จุดด าเนินการ
สะพานบ้านพรม ม.๔ (ท าการนอกเขต) 

   ๒20,๐๐๐ 
 
 

๒20,๐๐๐ 
 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้าน
นายสัจจา  นามวิจิตร-บ้านนายหนู
เรียน แสงขามป้อม  ม.๔  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๒ ม. หนา 
๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก      
ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม จุดด าเนินการจาก
บ้านนายสัจจา  นามวิจิตร–บ้านนายหนูเรียน 
แสงขามป้อม 

   ๗๐,๐๐๐  
 

๗๐,๐๐๐  
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก ท่ี
นายปอง  เพิ่มพูน-ท่ีนางบุ ส าราญรื่น 
ม.๔  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว  50 ม. หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพื้น ท่ีคอนกรีตเสริม เหล็ก      
ไม่น้อยกว่า 2๐๐ ตร.ม จุดด าเนินการจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านนายศาสตรา  โพธิชาลี 

   108,000 108,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กจากทางเข้าหมู่บ้าน-บ้าน
นายศาสตรา โพธิชาลี   ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว  1,๐๐0 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า  1,0๐๐ ตร.ม  จุดด าเนินการจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านนายศาสตรา  โพธิชาลี 

   5๕๐,๐๐๐ 5๕๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

-๙6- 
 



..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

๑4 โครงการขยายเขตถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายทองมาก  
บัวโค้ง-ศาลากลางบ้าน  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง 2.๐๐ ม. ยาว  ๘๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ไม่น้อยกว่า 16๐ ตร.ม.  จุดด าเนินการจาก    
บ้านนายทองมาก บัวโค้ง- ศาลากลางบ้าน   

   88,๐๐๐ 
 

88,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

15 

 

โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กจากบ้าน ร.ต.รณชัย บัวโค้ง- 
บ้านนายรังสรรค ์ม.๔ 

เพื่ อ ขยาย เ ขต ให้ ก ว้ า ง ขึ้ น    
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง 1.๐๐ ม. ยาว ๑4๐ ม.
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า     
16๐ ตร.ม . จุดด าเนินการจาก บ้าน ร.ต.        
รณชัย  บัวโค้ง -บ้านนายรังสรรค์ 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ถนนกว้ า งขึ้ น กา ร
คมนาคม ได้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน จากสามแยกบ้าน
นายรังสรรค์-บ้าน อ.สมพงษ์  ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ 4  กว้าง ๕ ม. ยาว 200 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 1,000  ตร.ม. จุดด าเนินการจากสามแยก
บ้านนายรังสรรค์-บ้าน อ.สมพงษ์ 

   ๒3๐,๐๐๐ 
 

๒3๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

17 โ ค ร งก า ร ซ่อมแซมสร้ า ง ถนน     
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ 4  กว้าง ๕ ม. ยาว 30 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 150 ตร.ม.จุดด าเนินการทางเข้าหมู่บ้าน 

   35,000 35,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

18 โ ค ร งก า ร ซ่อมแซมสร้ า ง ถนน     
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายรังสรรค์-บ้าน
นายวิญญู ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ 4  กว้าง ๕ ม. ยาว 100 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 500 ตร.ม.จุดด าเนินการจากบ้านนาย
รังสรรค์-บ้านนายวิญญู 

   115,000 115,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

19 โ ค ร งก า ร ซ่อมแซมสร้ า ง ถนน     
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหน้าวัดบ้านพรม-บ้าน
นางชลิตา  ลาภภิญโญ  ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ 4  กว้าง ๕ ม. ยาว 200 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม.จุดด าเนินการจากหน้าวัด
บ้านพรม-บ้านนางชลิตา  ลาภภิญโญ   

   ๒3๐,๐๐๐ 
 

๒3๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน จากถนนสายบ้าน
หญ้านาง-บ้านโนนสังข์  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 33๐ ม. 
หรือพื้นท่ีด าเนินการก่อสร้าง ๑,65๐ ตร.ม.    
จุดด าเนินการถนนสายบ้านหญ้านาง-บ้าน    
โนนสังข์ 

   5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 

 
-๙7- 

 



… 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

21 โครงการซ่อมแซมสร้างถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้าน
นายสมหมาย ทูนแก้ว–บ้านนาง 
ไหล  ลาภเงิน  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕ กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม.จุดด าเนินการจากบ้านนาย
สมหมาย ทูนแก้ว –บ้านนางไหล  ลาภเงิน   

   92,000 92,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมสร้างถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากศาลากลางบ้าน -   
วัดบ้านโนนสังข์ ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม.จุดด าเนินการจากศาลา
กลางบ้าน-วัดบ้านโนนสังข์ 

   ๒3๐,๐๐๐ 
 

๒3๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายฉลอง-
บ้านนางสละ ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐  ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการ 
จากบ้านนายฉลอง-บ้านนางสละ 

   ๒6๐,๐๐๐ 
 

๒6๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสายบ้านโนน  
สังข์-บ้านวังม่วง  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐  ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 5๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการ 
จากบ้านโนนสังข์-บ้านวังม่วง   

   325,000 325,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ ม เหล็กภายในหมู่ บ้ าน  
ซอยโสกจั่น  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร 
คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

   ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

26 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. 
จากบ้านนายบุญหลาย -บ้าน
นางยุพิน ม.๕ 

เพื่อขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น 
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว  ๒๖๐ ม.    100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ไหล่ทางให้กว้างขึ้น การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางทองหยี่-
บ้านนางจีราวรรณ  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง 4.๐๐ ม. ยาว  ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจาก
บ้านนางทองหยี-่บ้านนางจีราวรรณ   

   ๑๒6,๐๐๐ ๑๒6,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
คมนาคม 

กองช่าง 
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.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางสยาม-
ท่ีนานายประสงค์ จวบสุข ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๖ ขนาดกว้าง 3.5๐ ม. ยาว ๕๐ ม. 
หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต เสริมเหล็ก    
ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. จุดด าเนินการจาก
บ้านนางสยาม-ท่ีนานายประสงค์ จวบสุข 

   113,000 113,000 ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
คมนาคม 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 
จากบ้านนางทองออน-ท่ีนายคง  
ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม     
เหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการ
จากที่บ้านนางทองออน-ท่ีนายคง 

   ๒60,๐๐๐ 
 

๒60,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 
บริเวณบ้านนางมะลิ  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม     
เหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการ
จากที่บ้านนางทองออน-ท่ีนายคง 

   ๒60,๐๐๐ 
 

๒60,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้าน
นายสมสันต์ ฦาหาร–บ้านนาย
บุญทัน  ลือสิทธิ์  ม. ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๗ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นท่ีซ่อมสร้างไม่
น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม. จุดด าเนินการถนนสาย
จากบ้านนายสมสันต์  ฦาหาร–บ้านนายบุญทัน  
ลือสิทธิ ์ ม.๖ 

   ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้ านจากหน้า
โรงเรียน-บ้านโคกสะอาด ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖  กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 880 ตร.ม.จุดด าเนินการจากหน้าโรงเรียน-
บ้านโคกสะอาด   

   230,000 230,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ หล็ กภ าย ในหมู่ บ้ า น    
จากบ้านนายวิชา เอื้อศรี -คลอง
ชลประทาน  ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 100 ม.
คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นท่ีคอนกรีต   
ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. 

   26๐,๐๐๐ 26๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก 
ทางหลวง 2159 -คลองชล 
ประทาน  ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 100 ม.
คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 400 ตรม. 

   260,๐๐๐ 260,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายบัวสี  - นานายกาน    
ม.๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม จุดด าเนินการ 
จากที่นายบัวส-ีนานายกาน 

   52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากนา 
นายชลจิตร  วิริยะธรรม-นานาย
โกวิท-นายสมนึก สุดมั่งมี ม. ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ม. หนา
๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ตร.ม.จุดด าเนินการนานายชลจิตร 
วิริยะธรรม-นานายโกวิท-นายสมนึก สุดมั่งมี 

   52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้ านนายสุ ทธิ -นานายอ๊ อด      
ม.๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว   1๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 4๐๐ ตร.ม จุดด าเนินการบ้าน
นายสุทธ-ินานายอ๊อด       

   260,000 260,000 ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
คมนาคม 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายเท่ียง ลาภเงิน-นานาย
สมนึก  สุดมั่งมี  ม.๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว  1๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 4๐๐ ตร.ม จุดด าเนินการ  
บ้านนายเท่ียง ลาภเงิน-นานายสมนึก  สุดมั่งมี   

   260,000 260,000 ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
คมนาคม 

กองช่าง 

39 โครงการปรั บปรุ งซ่อมแซม
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก     
บ่อขยะ-บ้านโนนชาด  ม. 10 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ 10 กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม. จุดด าเนินการจากบ่อขยะ-
บ้านโนนชาด  ม. 10 

   260,000 260,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายบุญสิน-
บ้านนางพร  ม.๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑0๐ ม. 
หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๔0๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจากท่ี
บ้านนายบุญสิน-บ้านนางพร 

   26๐,๐๐๐ 
 

26๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
คมนาคม 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ ม เหล็ กจาก ท่ีบ้ านนาง      
นิรชา-บ้านนายสุทัศน์  ม.๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ช่วงท่ี๑ ขนาดกว้าง 4.๐๐ ม. ยาว 
๗๘ ม. ช่วงท่ี ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. 
คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ี คสล.รวม    
ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.จุดด าเนินการจาก
นางนิรชา-บ้านนายสุทัศน์  

   44๐,๐๐๐ 
 

44๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
คมนาคม 

กองช่าง 
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…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จาก
บ้ านนางตอง -นายสายั ณต์        
ม. ๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจากบ้านนางตอง-   
นายสายัณต ์

   ๒6๐,๐๐๐ 
 

๒6๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากท่ีดินนายสมนัก-
บ้านนางสังเวียน  ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๑ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว  ๒๕๐ ม. 
หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่   
น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจากท่ี       
นายสมนัก-บ้านนางสังเวียน 

   63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนบ้าน
โนนชาด ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว  100 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก       
ไม่น้อยกว่า  4๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจากทาง   
เข้าโรงเรียนบ้านโนนชาด  

   26๐,๐๐๐ 26๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางแยกบ้าน
นางเรณู-บ้านนายภู่ ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. ยาว  100 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก       
ไม่น้อยกว่า  5๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจากทาง
แยกบ้านนางเรณู-บ้านนายภู่ 

   290,000 290,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ หล็ ก จากทาง ท่ีนาย    
เชาวลิตร–สามแยกบ้านนางรู้จ้า 
ส าราญรื่น  ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้าง 4.๐๐ ม. ยาว  100 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก       
ไม่น้อยกว่า  4๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการจากทางท่ี
นายเชาวลิตร–สามแยกบ้านนางรู้จ้า ส าราญรื่น 

   232,000 232,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

47 โครงการปรั บปรุ งซ่อมแซม
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากศาลากลางบ้าน-
บ้านนายภู่ ม. ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 
1,200 ตร.ม.จุดด าเนินการจากศาลากลางบ้าน-
บ้านนายภู่ 

   310,000 310,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

48 โครงการปรั บปรุ งซ่อมแซม
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายบุญ–บ้านนางเทียนทอง  
ม. ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นท่ีซ่อมสร้างไม่น้อย
กว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการถนนสายจาก
บ้านนายบุญ – บ้านนางเทียนทอง  ม.๑๑ 

   ๔๐๘,๐๐๐ ๔๐๘,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

49 โครงการขยายไหล่ทางจากท่ีนาย
ฉัตรชัย ทวีลาภ-แยกหน้าโรงเรียน
บ้านโนนชาด ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๑ ขนาดกว้าง ๑.๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
ตร.ม .จุดด าเนินการท่ีนายฉัตรชัย ทวีลาภ- 
แยกหน้าโรงเรียนบ้านโนนชาด 

   ๑95,๐๐๐ ๑95,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

50 โครงการขยายไหล่ทางจากวัดป่า
บ้านเป้า-บ้านโนนชาด ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๑ ขนาดกว้าง ๑.๐ ม. ยาว 1,๐๐๐ ม.    
หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นท่ีขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า     
1,๐๐๐ ตร.ม. 

   5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าบ้านห้วย
ข่า ม.๑2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง 4.๐๐ม. ยาว 1๐๐ ม.  
หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก      
ไม่น้อยกว่า 4๐๐ ตร.ม .จุดด าเนินการทางเข้า   
วัดป่าบ้านห้วยข่า 

   250,000 250,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านจากหน้าเมรุ
วัดป่า–โรงสีข้าวชุมชน อบต. ม. ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 300 ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นท่ีซ่อมสร้างไม่
น้อยกว่า 1,2๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการถนน
สายจากหน้าเมรุวัดป่า–โรงสีข้าวชุมชน อบต.   

   310,๐๐๐ 310,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

53 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.
จากบ้านตาซุ่น-บ้านนางบุญมา  
คงเมือง ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๔๔๐ ม. หรือ 
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม 

   ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางสมจิตร 
ดวงภมร–ท่ีนานางทองด า  ม.๑2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑2 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว  ๑0๐ ม. 
หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 4๐๐ ตร.ม. จุดด าเนินการ
จากบ้านนางสมจิตร  ดวงภมร – ท่ีนานาง
ทองด า      

   ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายนิคม  ลาภ
บุญ-ภูขี้ห่าน  ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. 
หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่      
น้อยกว่า ๖๐๐  ตร.ม.  จุดด าเนินการจากนาย
นิคม  ลาภบุญ – ภูขี้ห่าน 
 

   ๓9๐,๐๐๐ 
 

๓9๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

56 โครงการปรั บปรุ งซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้านหญ้านาง-
บ้านดอนหัน  ม. ๑๓  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. ยาว 2,๐๐๐  ม.    2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

57 โครงการปรั บปรุ งซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้านหญ้านาง-
บ้านวังม่วง  ม. ๑๓  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๓  กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. ความหนา 
๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 250 ตร.ม.จุดด าเนินการจากสายบ้าน
หญ้านาง-บ้านวังม่วง   

   57,500 57,500 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

58 โครงการปรั บปรุ งซ่อมแซม
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหนองกุดแจ-    
บ้านกุดกว้าง  ม. ๑4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑4 กว้าง 3.5 ม. ยาว 300 ม. ความ
หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์  
ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.จุดด าเนินการจาก
หนองกุดแจ-บ้านกุดกว้าง   

   241,000 241,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบบึงแก้ง ม.๑  

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.๐ ม. ยาว 2,800 ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นท่ีลงหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 725 ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดแน่น
จุดด าเนินการคันคูบึงแก้ง 

   38๐,๐๐๐ 
 

38๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อม 
แซมถนนเส้นข้างเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ AIS ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑  กว้าง 3 ม. ลึก 2 ม.  ยาว 100 ม.  
โดยท าการถมดิน ปรับเกลี่ยถนนให้เรียบ    
จุดด าเนินการเส้นข้างเสาสัญญาณโทรศัพท์ AIS 

   40,000 40,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกจากท่ีนายปราโมทย์-
ฝายกกก้านเหลือง-ท่ีนางหลง    
ม. ๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใช้ในการขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ ที่  ๓ ขนาดกว้ างเฉลี่ ย ๓.๕๐ ม. ยาว      
๑,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังหนา ๐.๓๐ ม.ปริมาตรดิน
ลูกรัง ๑,๐๕๐ ลบ.ม. และลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม.
ปริมาตรหินคลุก ๑๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดบด
อัดแน่น  จุดด าเนินการจากนายปราโมทย์ –  
ฝายกกก้านเหลือง-ท่ีนางหลง 

   ๒๖๐,๐๐๐ 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกเพื่อการเกษตรพร้อม
วางท่อจากท่ีนางสะแจวรรณ -   
ท่ีนานายเพ็ง  ครองเคหา ม. ๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. 
วางท่อ คสล. ๑.๒๐ ม. จ านวน ๕๐ ท่อน       
พร้อมบ่อพัก คสล. จุดด าเนินการจากท่ีนาง     
สะแจวรรณ - ท่ีนานายเพ็ง ครองเคหา  

   ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกพร้อมเกรดบดอัดคันบ่อบุ่ง   
ไข่นุ่น ม. ๔  

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหิน
คลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๗๕ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการคันคู
บุ่งไข่นุ่น 

   ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง    
หินคลุกจากบ้านนางขันทอง-บ้านนาย
สายตา สุดมั่งมี ม. ๔ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.๐0 ม. ยาว 1๕๐ ม. ลงหิน
คลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4
๕ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการจาก
บ้านนางขันทอง-บ้านนายสายตา สุดมั่งมี 

   23,๐๐๐ 23,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก จากท่ีนานายประยงค์ ถึง โรง
สูบ ม. ๔ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.๐ ม. ยาว  1๐๐ ม. ลงหิน
คลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
40 ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการจาก  
ท่ีนานายประยงค์ ถึง โรงสูบ 

   2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้าน
เป้า-บ้านกุดกว้าง  ม. ๔ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว  ๒,๑๕๐ ม.  ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๓๗๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการ
ถนนบ้านเป้า-บ้านกุดกว้าง 

   ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากท่ีนายปอง 
เพิ่มพูน-ท่ีนางบุ  ส าราญรื่น  ม. ๔ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ขนาดกว้างเฉลี่ย๕.๐๐ม. ยาว ๑,๐๐๐ม.ลงดิน
ลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการจาก
ท่ีนายปอง เพิ่มพูน- ท่ีนางบุ  ส าราญรื่น 

   ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกเพื่อการเกษตรจากสะพาน 
ข้ามพรม ท้ังฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ม.๔ 
(ท าการนอกเขต) 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. ลงหิน
คลุก หนา ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๔๕๕ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการ  
จากสะพานข้ามพรม ท้ังฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ม. ๔        
(ท าการนอกเขต) 

   ๒๗๐,๐๐๐ 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 
 
 

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่
พื้นท่ีการเกษตร จากท่ีนายไสว – 
นายอรุณ   ม.๔ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลงหิน
คลุก หนา ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๑๒.๕ ลบ.ม จุดด าเนินการจากท่ีนายไสว–นายอรุณ    

   ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 

-๑๐4- 
 
 
 
…. 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรหินคลุกจากท่ีนายมงคล-
นายเสรี  ม.๕ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม พร้อม
เกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการจากท่ีนายมงคล-
นายเสรี 

   ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรหินคลุกจากท่ีนางติ๋ม-นาง
เพชรา  ม.๕ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
จุดด าเนินการนางติ๋ม-นางเพชรา 

   ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ในการขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรหินคลุกจากท่ีนางพิม -   
นายยงยุทธ์     ม.๕ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.     
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น 

   ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสูพ่ื้นท่ีเกษตร  จากบ้านนายนพดล-
บ้านโนนชาด ม.๕ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๖๐ ม.     
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๕๘๔ ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดแน่น      
จุดด าเนินการจากท่ีนายนพดล-โนนชาด 

   ๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่
พื้น ท่ีการเกษตร จากท่ีนายสุ ทัศน์  
เศียรเขียว-ท่ีนางค าเวียง  เปคอนสาร  
ม.๕ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๕  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม.     
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น จากท่ี
นายสุทัศน์  เศียรเขียว-ท่ีนางค าเวียง   เปคอนสาร 

   90,๐๐๐ 
 

90,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสู่พื้นท่ีเกษตรจากหินกอง -บ้าน
โนนชาด ม.๕ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๖๘๐ ม.     
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุก ไม่
น้อยกว่ า ๓๓๖ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น        
จุดด าเนินการสายหินกอง-โนนชาด 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากบ้านโนนสังข์ - 
บ้านวังม่วง  ม.๕ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๘๐ ม.      
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุก    
ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น            
จุดด าเนินการสายหินกอง-โนนชาด 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

-๑๐5- 
 

 
…. 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

77 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง เข้าสู่พื้นท่ี เกษตรจากท่ีนา  
นายบาหยัน -ท่ีนานาย เวี ย งมล 
คุณสมบัติ   ม.๕ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 500 ม.
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุก      
ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบจาก      
ท่ีนานายบาหยัน-ท่ีนานายเวียงมล คุณสมบัติ 

   53,000 53,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีเกษตรซอยโสกตานะ  
ม.๕ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 1,0
๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า20๐ ลบ.ม พร้อม
เกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการซอยโสกตานะ 

   116,000 116,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้น
รอบวัด–ท่ีนานายพงษ์ศักดิ์ ธรรมกุล  
ม.๕ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 12๐ ม. 
ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.20 ม. หรือปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม. จุดด าเนินการเส้น
รอบวัด–ท่ีนานายพงษ์ศักดิ์  ธรรมกุล 

   50,000 50,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรจากคอสะพาน-บ้าน
นายประสาน  ม.๖ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๖ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๔๐ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น 

   ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
สู่พ้ืนท่ีการเกษตรจากที่นายสุภาพ– 
ท่ีนายลพ ม.๖ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรใช้
ในการขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ ๖  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่ า  ๕๐  ลบ .ม .  จุ ดด า เ นิ นก า ร จ าก ท่ี       
นายสุภาพ – ท่ีนายลพ  ม.๖ 

   ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 
 
 

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากหลัง 
รพ.สต.-คลอง๙  ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว       
๒,๗๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือ 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม.พร้อม 
เกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการ รพ.สต.-คลอง๙ 

   ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากแยกทาง
หลวง ๒๑5๙–ถนนเลียบคลอง ๙  
ม.8 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ ย ๔.๐๐ ม. ยาว      
๙๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.      
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการจาก    
แยกทางหลวง ๒๑5๙–ถนนเลียบคลอง ๙ 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

-๑๐6- 
 

…. 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

84 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรหินคลุก
จากแยกทางหลวง ๒๑5๙–
บ้านนางละมุน  ฤาแรง ม.8 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ ย 3.๐๐ ม. ยาว        
4๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.10 ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑2๐ ลบ.ม.      
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการจาก      
แยกทางหลวง ๒๑5๙–บ้านนางละมุน  ฤาแรง 

   63,๐๐๐ 63,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรหินคลุก
จากไร่มังกรทอง – นายบุญมา 
ลาภโชค ม.8 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ ย 4.๐๐ ม. ยาว        
2,0๐๐ ม. ลงหิ นคลุ กหนาเฉลี่ ย ๐.05 ม.           
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40๐ ลบ.ม. 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการจาก       
ไร่มังกรทอง – นายบุญมา ลาภโชค 

   210,000 210,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลู ก รั ง เ ข้ า สู่ พื้ น ท่ี ก า ร 
เกษตร จากศาลปู่เซียงน้อย-
คลอง๘  ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.   
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดบด
อัดแน่น จุดด าเนินการจากทางเซ ียงน ้อย      
ถึงคลอง๘ 

   ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนภายในหมู่บ้านจากบ้านนาย
เอก  โคจ านง-บ้าน จ.ส.ต.สยาม 
ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ม. หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
จุดด าเนินการนายเอกโคจ านง -บ้าน จ.ส.ต.สยาม  

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรสายซีวิวรีสอร์ท-
คลองชลประทาน  ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ 
ม. และลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ปริมาตร
หินคลุก ๑๘๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น  
จุ ด ด า เ นิ นก า รส า ย ซี วิ ว รี ส อ ร์ ท -คล อ ง
ชลประทาน ๘ 

   ๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
ไร่มังกรทอง-เชียงน้อย ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า๔๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัด
แน่น จุดด าเนินการไร่มังกรทอง-เชียงน้อย 

   ๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

-๑๐7- 
 

 
 
…. 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

90 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร จาก
ท่ีนายหนู – ท่ีนายธนบุรี  ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรใช้
ในการขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ ๘  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
ลงหินคลุก หนา ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม  จุดด าเนินการจากท่ี
นายหนู – ท่ีนายธนบุรี  ม.๘ 

   ๒๓๔,๐๐๐ ๒๓๔,๐๐๐ ถนน ๑ สาย เกษตรได้ใช้ถนนในการขน
ย้ายผลผลิตทางการเกษตร 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

91 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรจาก
ท่ีนายบาหยัน ตอพล-คลอง9  ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรใช้
ในการขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

หมู่ที่ ๘   ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 1,๐๐๐ ม. 
ลงหินคลุก หนา ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๔,0๐๐ ลบ.ม  จุดด าเนินการจาก
ท่ีนายบาหยัน ตอพล-คลอง9    ม.๘ 

   110,000 110,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรได้ใช้ถนนในการขน
ย้ายผลผลิตทางการเกษตร 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

92 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
จากนานายสมอาจ-นานางจู    
ม.๑๐ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ เมตร     
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม. จุดด าเนินการจากที่
นายสมอาจ-ท่ีนางจู   

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
จากปั๊มน้ ามัน-บ้านโนนสังข์  
ม.๑๐ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๙๗๐ ม.      
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๓๔๔.๗๕ ลบ.ม. จุดด าเนินการจาก
ปั้มน้ ามัน-โนนสังข์   

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนนจากที่ไร่
นายตั๊ม-นานางเตียง  ม.๑๐ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.  ลงหิน
คลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๗๕ ลบ.ม. จุดด าเนินการจากท่ีไร่นายตั๊ม-  
นานางเตียง   

   ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้ าสู่พื้ น ท่ีการ เกษตร  
จากข้างบ้านนางจินดา–บ้าน
นายด ารงค์  ม.๑๐  

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรใช้
ในการขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่  ๑๐  ขนาดกว้างเฉลี่ ย ๔.๐๐ ม. ยาว      
๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม      
จุดด าเนินการจากข้างบ้านนางจินดา–บ้าน
นายด ารงค์   ม.๑๐ 

   ๑๑๗,๐๐๐ ๑๑๗,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรได้ใช้ถนนในการขน
ย้ายผลผลิตทางการเกษตร 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 
 
 

96 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร  
จากสามแยกนานายรวม-สาม
แยกห้วยสะเดา  ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.     
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตร หินคลุก ๘๐๐ 
ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดแน่นจุดด าเนินการจาก
สามแยกนานายรวม–สามแยกห้วยสะเดา 

   ๔๘๐,๐๐๐ 
 

๔๘๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

-๑๐8- 
 

 
…. 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรลูกรังจากท่ีนานาย
รวม-พ่ออัมพร  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร  หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น  
จุดด าเนินการจากท่ีนานายรวม-พ่ออัมพร   

   ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ถนน 
 ๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากท่ีนา
นายเชี่ยวชาญ-นานางหนูแดง ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุก   
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕  ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น  
จุดด าเนินการจากท่ีนานายเชี่ยวชาญ-นานางหนูแดง 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

99 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากแยกนา
นายรวม-นายเข็มพร คุณสมบัติ    
ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.  ยาว ๑,๒๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น   
จุดด าเนินการจากนายรวม-นายเข็มพร คุณสมบัติ      

   ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

100 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากท่ีนาย
เชาวลิตร-สามแยกบ้านนางรู้จ้ า 
ส าราญรื่น  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 2๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ ปริมาตรหินคลุก        
8๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น จากท่ีนาย
เชาวลิตร-สามแยกบ้านนางรู้จ้า ส าราญรื่น   

   30,000 30,000 ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
เพื่อการเกษตรทางเข้าวัดภูไส้ไก่  
ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 1,5๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ ปริมาตรหินคลุก        
8๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น ทางเข้าวัดภู
ไส้ไก่   

   170,000 170,000 ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
เพื่อการเกษตรจากห้วยสะเดา- ท่ี
นายประสิทธิ์  ค ามะตะศิลา   ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว  ๙๐๐ ม. 
ลงดินลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น        
จุดด าเนินการจากห้วยสะเดา -ท่ีนายประสิทธิ์     
ค ามะตะศิลา  

   ๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเพื่อ 
การเกษตรจากบ้านนางทองล้วน - 
ท่ีนานายจรูญ  ศิลคุ้ม   ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.    
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ ปริมาตรหินคลุก  
๔๐๐ ลบ.ม. พร ้อมเกรดบดอัดแน่นจากบ้าน    
นางทองล้วน- ท่ีนานายจรุญ  ศิลคุ้ม    

   ๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

ถนน 
 ๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

-๑๐9- 
 

 
…. 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

104 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกเพื่อการเกษตรจากท่ีนา
นายหนูแดง-ท่ีนานายบุตร ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม.    
ลงดินลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรัง      
ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น       
จุดด าเนินการจากท่ีนายหนูแดง-ท่ีนายบุตร 

  
 

 ๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

105 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากท่ี
นายบุญเลิศ โคกม่วง-ท่ีนานาย
วิชัย สุจริต  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
ลงดินลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรัง    
ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.มพร้อมเกรดบดอัดแน่น       
จุดด าเนินการจากท่ีนายบุญเลิศ  โคกม่วง-ท่ีนาย
วิชัย สุจริต 

   ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรพร้อมวาง
ท่อ ขนาดØ ๐.๔๐ ม. จ านวน 
๓ จุดๆ ละ ๖ท่อน  จากท่ีนาย
มานิตย์  ลาดเงิน - ท่ีนายบุญมา  
ลาภโชค  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม เกรด
บดอัดแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ า Ø๐.๔๐ ม. 
จ านวน  ๓ จุดๆ ละ ๖ ท่อน จากท่ีนายมานิตย์  
ลาดเงิน- ท่ีนายบุญมา  ลาภโชค 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

107 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลู ก รั ง เ ข้ า สู่ พื้ น ท่ี ก า ร 
เกษตรจากแยกโปเซียงน้อย-  
ท่ีนานายรวม  ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว ๑,๕๐๐ ม.   
ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒0 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. 
ปริมาตรหินคลุก ๖๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
จากแยกโปเซียงน้อย - ท่ีนานายรวม 

   ๕๓๐,๐๐๐ 
 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
ท่ีนานายเชี่ยวชาญ -นานาย
สัมภาษณ์   ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๐5 ม. หรือปริมาตรหินคลุก     
ไม่ น้อยกว่า 200 ลบ.มพร้อมปรับเกลี่ ยเรียบ        
จุดด าเนินการจากท่ีนานายเชี่ยวชาญ-นานายสัมภาษณ ์
 

   105,000 105,000 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

109 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรคุ้ม
โนนสวรรค์  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว  3๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.1๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้ อยกว่ า 12๐ ลบ.มพร้ อมปรั บเกลี่ ย เรี ยบ           
จุดด าเนินการคุ้มโนนสวรรค์   

   63,000 63,000 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

-๑10- 
 
 
…. 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

110 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จาก
ท่ีนานางเรณู-นานางวันลักษณ์  
ม.๑๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.๐๐ ม. ยาว 5๐๐ ม.    
ลงหินคลุกหนา ๐.05 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่ า 125 ลบ.ม พร้ อมปรั บเกลี่ ยเรี ยบ          
จุดด าเนินการจากท่ีนานางเรณู-นานางวันลักษณ์   

   65,000 65,000 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

111 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้ าสู่พื้ น ท่ีการ เกษตร  
จากท่ีนายเจ๊ก–ท่ีนายบุญมา ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรใช้
ในการขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๘๐ ลบ.ม จุดด าเนินการจากที่นายเจ๊ก–ท่ีนาย 
บุญมา  ม.๑๑ 

   ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

 

112 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรจากท่ี
นางตุ๊ พลานิสงค์-ศูนย์ปฏิบัติ 
ธรรมวัดป่าภูนกแซว  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใช้ในการขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 3,๐๐๐ ม.    
ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ ปริมาตรหินคลุก       
6๐๐  ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่นจากท่ีนางตุ๊ 
พลานิสงค์-ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าภูนกแซว   

   36๐,๐๐๐ 
 

36๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

 
113 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม

ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรจาก
สามแยกท่ีนางสา – ท่ีนาแหล่     
ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใช้ในการขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 5๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 10๐ ลบ.ม จุดด าเนินการสามแยกท่ีนางสา– 
ท่ีนาแหล ่     

   60,๐๐๐ 60,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

 
114 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม

ถนนลู กรั ง เพื่ อก าร เกษตร    
จากศาลากลางบ้าน-ล าน้ าพรม         
ม. ๑๒  

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใช้ในการขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.    
ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดิน     
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ลบ.ม ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. ปริมาตร หินคลุก  ๖๘ ลบ.ม พร้อมเกรด    
บดอัดแน่น  สายศาลากลางบ้าน-ล าน้ าพรม 

   ๙๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
บ้านนางสุภาพ-ห้วยข่า ม. ๑๒  

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใช้ในการขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม.   
ลงดินลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.หรือปริมาตรดินลูกรัง    
ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม ลงหินคลุก หนา๐.๐๕ ม.
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อม     
เกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการจากแยกท่ีนาง
สุภาพ-ห้วยข่า 

   ๑๘๐,๐๐๐ 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

-๑11- 

 
.... 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
   (บาท) 

116 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรจาก 
ท่ีนางสุชาดา นามวงศ์-นาตาเทา 
ม. ๑๒  

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใช้ในการขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒   ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว  1,000 ม.     
ลงหินคลุกหนา ๐.๐5 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 400 ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนิน 
การจากท่ีนางสุชาดา นามวงศ์-นาตาเทา 

   110,000 110,000 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

117 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
สายแยกทางหลวง ๒๑5๙ ถึงที ่
นาเกษตรกรบ้านห้วยข่า ม. ๑๒ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ม. 
ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๕๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น        
จุดด าเนินการจากสายแยกทางหลวง ๒๑5๙  ถึงที่
นาเกษตรกรบ้านห้วยข่า   

   ๗๕,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

118 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
บ้านนายวาสนา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน      
ม. ๑๒ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว ๕๒๐ ม. 
ลงดินลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า๔๑๖ ลบ.ม ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ลบ.ม พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ  จุดด าเนินการจากบ้านนายวาสนา-     
ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน   

   ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

119 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
บ้านนายสวา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน  
ม. ๑๒ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว  ๒๔๗ ม.     
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๙๘.๘๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนิน 
การจากบ้านนายสวา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน   

   ๕๗,๐๐๐ 
 

๕๗,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

120 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรเส้นทุ่งจาน
นาดง ม.๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม.
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า
และเกรดบดอัดแน่นจุดด าเนินการทุ่งจาน-นาดง 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเส้นวัดป่า -ท่ีนายเหม็น  
ม.๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.  ยาว ๖๐๐ ม.   
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
ถนนเส้นวัดป่า- ท่ีนายเหม็น 

   ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

-๑12- 

 
 
……. 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
    (บาท) 

122 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเส้นสามแยกเดินอีเคียว-
นางกฤษณา ม.๑๓ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว ๑,๖๐๐ 
ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด
แน่น จุดด าเนินการเดิ่นเคียวถึง ท่ีนางกฤษณา 

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
ก า ร ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเส้นน้ าประปาหนองหญ้า
ปล้อง ม. ๑๓ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓๐ ม.     
ลงดินลูกรั งหนา ๐.๒๐ ม . ยาว ๑๓๐ ม . 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘ ลบ.ม. ลงหิน
คลุกตลอดเส้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตร
หินคลุก    ไม่น้อยกว่า ๙๙ ลบ.ม. พร้อมเกรดบด
อัดแน่นถนนสายน้ าประปา หนองหญ้าปล้อง 

   ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
ก า ร ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

124 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก 
ภูชี้ห่าน-บ้านเตาถ่าน ม.๑๓  

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว ๕๐๐ ม.   
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. เกรดบดอัดแน่น  (ท าการ
นอกเขตต าบล) จุดด าเนินการจากภูชี้ห่าน -    
บ้านเตาถ่าน 

   ๑00,๐๐๐ 
 

๑00,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
ก า ร ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

125 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
ท่ีนายไวพจน์-นายไสว ม. ๑๓  

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.     
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย     
กว่า  ๒๐๐ ลบ.ม. (ท าการนอกเขตต าบล) จากที่        
นายไวพจน์ - นายไสว 

   ๑๑๗,๐๐๐ 
 

๑๑๗,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

126 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
หนองลุ่มพุก -ท่ีนายเปรียญ-    
ท่ีนายสมพิศ  ม.๑๓ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น
จากหนองลุ่มพุก-ท่ีนายเปรียญ- ท่ีนายสมพิศ 

   ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

127 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
ท่ีน า ยบุ ญ เ ติ ม -ท่ี ย า ย แป๋ ว     
ม. ๑๓ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ม.  ยาว 5๐๐ ม.    
ลงหินคลุกหนา ๐.๐5 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 1๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น     
จากที่นายบุญเติม-ท่ียายแป๋ว 

   ๕2,๐๐๐ 
 

๕2,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

-๑13- 
 
 
 
 
…… 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
    (บาท) 

128 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อม
วางท่อระบายน้ า สายกุดหญ้า
นาง-กุดหัวช้าง ม.๑๓ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ม.   ลงหินคลุกหนา 
๐.๑๐ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบด
อัดแน่น  จากสายกุดหญ้านาง-กุด
หัวช้าง 

   ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

129 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
ท่ีนางมณีวรรณ ลบบ ารุง -ท่ี
นางวรรณ ม. ๑๓ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5๐ ม. 
ยาว 74๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐5 ม. 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
129.50 ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
จากท่ีนางมณีวรรณ  ลบบ ารุง-ท่ี
นางวรรณ 

   70,000 70,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

130 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
สามแยก-ภูขี้ห่าน  ม. ๑๓ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ยาว 2,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐
5 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๔๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัด
แน่น จากสามแยก-ภูขี้ห่าน   

   210,000 210,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนในการ
ขนย้ ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

131 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
มี ร ะบบ น้ า ปร ะปา ใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ 1  ภายในหมู่บ้าน 

 

   200,000 200,000 ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

132 โครงการปรับปรุงระบบกรอง
น้ าประปา  ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ า
สะอาดถูกหลักอนามัยและ
ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าด่ืม 

หมู่ที่ ๓ ภายในหมู่บ้าน    ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนได้ด่ืมน้ าสะอาด
ถูกหลักอนามัยและลด

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าด่ืม 

กองช่าง 

133 โครงการปรับปรุงต่อเติมประตู
ระบายน้ าล าห้วยทิก (ฝายห้วย 
ทิก) ม.๓ 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมประตู   
ระบายน้ าล าห้วยทิก (ฝายห้วย 
ทิก) ให้ใช้การได้ดีดังเดิม 

หมู่ที่ ๓ ล าห้วยทิก (ฝายห้วยทิก)    ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกร
ได้รับ

ประโยชน์ 
๘๐% 

ประตูระบายน้ าล าห้วย 
ทิก (ฝายห้วยทิก) ให้ใช้
การได้ดีดังเดิม 

กองช่าง 

 

 

-๑๑4- 
 
 
 
 
 
 



.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
    (บาท) 

134 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
ประตู เปิด -ปิดล าห้วยทิก 
บ้านนางอนุจรี  ม.๓ 

เพื่ อก่ อส ร้ า ง ซ่อมแซม
ประตูเปิด-ปิดล าห้วยทิก
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม 

หมู่ที่ ๓ ซ่อมแซมบานประตูเหล็ก
ล าห้วยทิก 

   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๘๐% 

ประตูเปิด-ปิดล าห้วยทิก 
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม 

กองช่าง 

135 โครงการติดตั้งระบบกรอง
น้ าประปาเพื่อบริโภค  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ า
สะอาดถูกหลักอนามัยและ
ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ า
ดื่ม 

หมู่ที่ ๔ ติดตั้งระบบกรองน้ า    ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ดื่มน้ าสะอาด
ถูกหลักอนามัยและลด
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าดื่ม 

กองช่าง 

136 โครงการควบคุมดูแลบ ารุง 
รักษาสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ าบึงแก้ง ม.
4 

เพื่อดูแลสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบึง
แก้งให้ใช้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๔  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ าบึงแก้ง   

   500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้ อมระบบส่ง น้ าบึ ง
แก้งให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

137 โครงการติดตั้งระบบกรอง
น้ าประปาเพื่อบริโภค  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ า
สะอาดถูกหลักอนามัยและ
ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ า
ดื่ม 

หมู่ที่ ๕ ติดตั้งระบบกรองน้ า 

 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ดื่มน้ าสะอาด
ถูกหลักอนามัยและลด
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าดื่ม 

กองช่าง 

138 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน 
ม.5 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้ าประปา
ใช้ท้ังอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ 5  

 

   500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 10๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

139 โครงการขยายเขตน้ าประปา
จากหมู่บ้ าน -ท่ีนายธนกร   
ฤาชา ม.6 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้ าประปา
ใช้ท้ังอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ 6 ยาว 300 เมตร 

 

   5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

140 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน ม.๘ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้ าประปา
ใช้ท้ังอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๘ ภายในหมู่บ้าน    ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

-๑๑5- 
 
 
 
 
 
 
…… 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
    (บาท) 

141 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคจากบ้านนาย   
สุกิจ ลาภทวี-บ้านเรืออากาศ
เอกนิรัน  ทวีสุข ม.10 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้ าประปา
ใช้ท้ังอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ 10     200,000 200,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างประปา
บาดาลบ้านชายทุ่ง ม.11 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้ าประปา
ใช้ท้ังอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่๑๑ ขนาดกว้าง 3 ม. สูง 4.
๕๐ ม.   

   ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

143 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาบาดาลบ้านชายทุ่ง 
ม.11 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้ าประปา
ใช้ท้ังอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่๑๑ ภายในหมู่บ้าน    ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

144 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคจากบ้านพรม – 
บ้านห้วยข่า  ม. 12 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้ าประปา
ใช้ท้ังอุปโภคและบริโภค 

หมู่ ที่  12  จากบ้ านพรม –     
บ้านห้วยข่า 

   500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

145 โครงการขยายเขตน้ าประปา
จากบ้านนายบรรจง -สาม
แยกปั๊มนางสมจิตร ม.13 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้ าประปา
ใช้ท้ังอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายบรรจง-
สามแยกปั๊มนางสมจิตร 

   40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

146 โครงการขอใช้น้ าประปาจาก
หน้า อบต.- เข้าส านักงาน 
อบต. 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใน สนง. 
อบต.มีระบบน้ าประปาใช้
ท้ังอุปโภคและบริโภค 

จากหน้า อบต.-เข้าส านักงาน 
อบต. 

   30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ เจ้าหน้าท่ี
ประโยชน์ 10๐% 

เจ้าหน้าท่ีใน สนง. อบต.
มีระบบน้ าประปาใช้ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

147 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบกิจการประปาหมู่บ้าน   

เพื่ อปรับปรุ ง ซ่อมแซม
ร ะ บ บ กิ จ ก า ร ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน   

ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี    600,000 600,000 ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8๐% 

ระบบกิจการประปา
หมู่บ้าน  ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

กองช่าง 

 รวม  147  โครงการ      31,318,54๐ 31,318,54๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๑6- 
 
 
 
 
 



- ยุทธศาสตร์จังหวัด :    ยทุธศาสตร์ที ่๓ บรหิารจดัการทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แบบมีส่วนรว่มอย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มแบบมีสว่นรว่มและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

       ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการร้านค้า  แต่ไม่ขาย เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการขยะ 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ลดปริมาณ
ขยะภายในต าบลบ้านเป้า 

อบต.บ้านเป้า    5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ และปริมาณ
ขยะภายในต าบลบ้านเป้า
ลดลง 

ส านักปลัด 

๒ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะชุมชน 

เพื่ ออบรม เพิ่ มความรู้  และ
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะ
ชุมชน  

ตัวแทน ๑๐ หมู่บ้าน    ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ชุ ม ช น มี ค ว า ม รู้  แ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
จัดการขยะ 

ส านักปลัด 
 

๓ โครงการปรับภูมิทัศน์หนองสังข์ 
บ้านพรม  หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณหนอง
สังข์ให้ร่มรื่น  สวยงาม  

หมู่ที่ ๔ หนองสังข์    ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ใ ช้ พื้ น ท่ี
บริเวณ หนองสังข์เป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมหนอง
สังข์  ม.4 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อาคารโดม
ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ  

หมู่ที่ 4 กว้าง 15 เมตร  
ยาว 20 เมตร 

   500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคารโดม
ในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อปรับปรุงให้ภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้านดูสวยงาม  

หมู่ที่ ๕  ภายในหมู่บ้าน    ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ภูมิ ทัศน์ภายในหมู่บ้ าน
สวยงาม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมศูนย์
การเรียนรู้ ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ  

หมู่ที่ ๖ กว้าง 15 เมตร  
ยาว 20 เมตร 

   500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคารศูนย์
การเรียนรู้ในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

7 โครงการสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรตบิริเวณศาลากลางบ้าน  ม.๖ 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและ
ถ่ ายทอดศิลปะของหมู่  บ้ าน
สนับสนุนการท่องเท่ียว 

หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
สูง ๕.5๐ เมตร 

   10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

แสดงถึงความจงรักภักดแีละ
ถ่ายทอดศิลปะของหมู่บ้าน 
สนับสนุนการท่องเท่ียว 

กองช่าง 

 
-๑๑7- 

 
 
 



...... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สามแยกบ่อขยะ  หมู่ท่ี 8 

เพื่อปรับปรุงให้ภูมิทัศน์สามแยก
บ่อขยะดูสวยงาม 

หมู่ที่ ๕  สามแยกบ่อขยะ 
ขนาดพื้นท่ี 12 ไร่ 

   100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ภูมิทัศน์สามแยกบ่อขยะ
สวยงาม 

กองช่าง 

9 โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติ 

ภายในเขต อบต.    ๓00,๐๐๐ 
 

๓00,๐๐๐ 
 

ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ  

 

แสดงถึงความจงรัก ภักดี
และเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุ งห้องท างาน
ผู้บริหาร  

เพื่อห้องท างานผู้บริหาร       
เป็นสัดส่วน 

ห้องผู้บริหาร     200,000 200,000 ห้องท างาน
ผู้บริหารได้รับ
การปรับปรุง 

ห้องท างานผู้บริหารได้รับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 

 11 โครงการปรับปรุงห้องท างาน 
 (กองคลัง)  

เพื่อปรับปรุงห้องท างานกองคลัง
ให้เป็นสัดส่วนและมีความ
ปลอดภัย 

ห้องท างานกองคลัง     100,000 100,000 ห้องกองคลัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ห้องท างานกองคลังได้รับ
การปรับปรุง 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา  เพื่อห้องประชุมสภา เป็น
สัดส่วน 

ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม 
ใหม่,ติดตั้งเครื่องเสียง 

   200,000 200,000 ห้องประชุม
สภา ได้รับการ

ปรับปรุง 

ห้องประชุมสภา ได้รับการ
ปรับปรุงเป็นสัดส่วน 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารส านักงาน อบต.  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารส านักงาน อบต. 

อาคารส านักงาน อบต.    100,000 100,000 หลังคา สนง.
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

หลังคาอาคารส านักงาน 
อบต.ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม  

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 
อบต. 

ภายใน สนง.อบต.    200,000 200,000 ห้องน้ า สนง.
ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซม 

ห้องน้ า  สนง.ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ  
ภายใน อบต. 

เพื่อไว้บริการจอดรถส าหรับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 
เป็นสัดส่วน 

ภายใน สนง.อบต.    100,000 100,000 อบต.มีท่ีจอดรถ ปร ะ ช า ช น ท่ี ม า ติ ด ต่ อ
ราชการ อบต.มีท่ีจอดรถ
เป็นสัดส่วน 

กองช่าง 

 รวม   15  โครงการ      2,710,๐๐๐ 2,710,๐๐๐    

 
 
 
 
 

-๑๑8- 
 

 
 



- ยุทธศาสตร์จังหวัด :    ยทุธศาสตร์ที ่๔  พัฒนาสงัคมและคณุภาพ ชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที ่๘   การบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ีมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล  

      ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการร่วมรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 
เพื่อแก้ไข  เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
และเพิ่มเติม พร้อมท้ังจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน   

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านเป้า 

   ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
หมู่บ้าน  

 

ประชาชนได้เสนอปัญหาและ
ความต้ อ งการ เพื่ อมาจั ดท า
แผนพัฒนา ท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน   

ส านักปลัด 

2 โ ค ร งก า รฝึ ก อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนา
ในระดับต าบล 

เ พื่ อ ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรเกี่ ยวกับการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับต าบล 

เจ้าหน้าท่ี อบต. 
สมาชิก อบต. 
ผู้ ใ หญ่บ้ า น/  ตั ว แทน
หมู่บ้าน  

   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ 
หมู่บ้าน  

 

บุคลากรได้รับการพัฒนาศักย - 
ภ า พ  มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาในระดับต าบล 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

เพื่ อฝึกอบรมประชาชนเพื่อ เป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อช่วย 
อบต. ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านเป้า 

   200,000 200,000 ๑๐ 
หมู่บ้าน  

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการ
ดูแลจากอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

4 โครงการให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้และ
ให้บริการรับช าระภาษีนอก
สถานท่ี 

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
งานจัดเก็บรายได้และอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในการช าระภาษีประจ าปี 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านเป้า 

   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ 
หมู่บ้าน  

 

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับงาน
จัดเก็บรายได้และได้รับความ
สะดวกในการช าระภาษีประจ าปี 

กองคลัง 

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติอัน
เน่ืองมากจากพระราชด าริ ,    
งานพระราชพิธี , รัฐพิธตี่างๆ  

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  อบต.บ้านเป้า    300,000 ๓00,000 อบต.
บ้านเป้า 

อบต.บ้านเป้า ได้แสดงความ
จงรักภักดี  

ส านักปลัด 

6 โครงการสนองงานนโยบาย    
ของอ าเภอ,จังหวัด,รัฐบาลและ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อด าเนินการสนองนโยบายต่างๆ 
ของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง 

อบต.บ้านเป้า    ๓00,000 ๓00,000 อบต.
บ้านเป้า 

อบต.บ้านเป้า ด าเนินการสนอง
นโยบายต่างๆ ของหน่วยงานต่าง
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักปลัด 
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.. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมากจากพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสนอง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมากจากพระราชด าริ 

อบต.บ้านเป้า    ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

อบต.
บ้านเป้า 

อบต.บ้านเป้า ด าเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนสนอง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาก
จากพระราชด าริ 

ส านักปลัด 

8 โครงการอบรมให้ความรู้  พรบ.
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ  

เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้ ความ
เข้าใจและพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านเป้า 

   ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
หมู่บ้าน  

  

ประชาชนได้ความรู้  ความเข้าใจ
และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส านักปลัด 

9 โครงการเตรียมความพร้อมตาม
ภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ าจาก
หน่วยงานต่างๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อมตามภารกิจ
ถ่ายโอนด้านแหล่งน้ าจาก
หน่วยงานต่างๆ 

อบต.บ้านเป้า    500,000 500,000 อบต.
บ้านเป้า 

อบต.บ้านเป้า เตรียมความพร้อม
ตามภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ า
จากหน่วยงานต่างๆ 

ส านักปลัด 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. กลุ่มแม่บ้าน 
อสม. และผู้น าชุมชน 

เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้
บุคลากร  อสม., แม่บ้านและกลุ่ม
สตรี 

คณะผู้บริหาร อบต. ,   
ส .อบต.,พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
อสม.แม่บ้านและกลุ่มสตรี 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
5๐ คน 

 

คณะผู้บริหาร อบต. ,ส.อบต. ,
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง อสม.,แม่บ้านและกลุ่มสตรีมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริย - 
ธรรมบุคลากร 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร อบต.,
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

   ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
๕๐ คน 

คณะผู้บริหาร อบต.,พนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้างมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

12 โครงการจัดท าฐานข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่ องานจัด เก็บภาษีมี ระบบท่ี
แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

พื้นท่ีใน เขต อบต.    500,000 500,000 พื้นท่ีใน 
เขต อบต. 

งานจัดเก็บภาษีมีระบบท่ีแน่นอน
และสามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

กองคลัง 

13 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพื่อเป็นการด าเนินโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น.ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

อบต.หนองโพนงาม    2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ปีละ     
๑ ครั้ง 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น.ให้ส าเร็จ
ลุลว่งไปด้วยดี 

ส านักปลัด 
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….. 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

เพื่อให้ อสม.ด าเนินการใน ๓ กลุ่ม 
กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข การแก้ ไขปัญหา
สาธารณสุข ด้านต่างๆ และการบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณ 
สุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) 

อสม.  
จ านวน ๖ หมู่บ้าน 

   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ     
๑ ครั้ง 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนได้รับ
การพัฒนาในด้านต่างๆ 

ส านักปลัด 

15 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มเติม 

เพื่ออุดหนุนให้หมู่บ้านด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 10 หมูบ่้านๆละ ๒๐,๐๐๐บาท 

จ านวน 10 หมู่บ้าน    ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ปีละ     
๑ ครั้ง 

ทุกหมู่บ้านด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

16 อุดหนุนศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) 

เพื่ ออุดหนุนให้ ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) 
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับ

ต าบล (ศอช.ต.) 

   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ     
๑ ครั้ง 

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับต าบล (ศอช.ต.) ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

ส านักปลัด 

17 อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพื่ออุดหนุนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต
พื้นท่ีมีความเข้มแข็ง และส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

กลุ่มอาชีพต่างๆ    150,000 150,000 ปีละ     
๑ ครั้ง 

กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็ง 
และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ส านักปลัด 

 รวม  17  โครงการ      2,610,000 2,610,000    
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๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อ ให้ผู้ เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะความ 
สามารถในเรื่องการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยประเภท 
ต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ประชาชนในเขต อบต. 
บ้านเป้า   

   ๑50,๐๐๐ 
 

๑50,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะความ 
สามารถในเรื่องการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทต่างๆ ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับ
มุมมอง   

เพื่อบันทึกภาพและเหตุการณ์ 
ผู้มาติดต่อราชการ รักษาความ
ปลอดภัยภายในส านักงาน 

 - ที่ท าการ อบต.บ้านเป้า 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
  

   200,000 200,000  - ที่ท าการ อบต.บ้านเป้า 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต. 
  

 

สถานท่ีราชการ มีกล้อง
วงจรปิด ไว้ บั น ทึกภาพ
เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อความ
ปล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ  

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของประชาชนท่ีสัญจร 
ในช่วงเทศกาลวันส าคัญต่างๆ 
เดินทางปลอดภัย 

ประชาชนในเขต อบต. 
บ้านเป้า   

   50,000 50,000  วันส าคัญต่างๆ อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  
วันส าคัญต่างๆ มีจ านวน
น้อยครั้ง ประชาชนเดินทาง 
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติ 

เพื่อ ให้ผู้ เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะความ 
สามารถในเรื่องการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประเภท 
ต่าง  ๆถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ประชาชนในเขต อบต. 
บ้านเป้า   

   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะความ 
สามารถในเรื่องการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทต่างๆ ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

ส านักปลัด 

 รวม    ๔    โครงการ      600,000 600,000    
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

        ๒.๑  แผนงานการเกษตร  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวดัชัยภูมิ 

 

 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด :    ยทุธศาสตร์ที ่๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
                  ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที ่๓  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 
  ยุทธศาสตรท์ี่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยง  
                       สูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก วังกระเฉด  ม.๓ 

เพื่ อ ให้ ฝ ายวั ง กระ เฉด
สามารถกัก เก็บ น้้า ได้ดี
ประชาชนมี น้้ าอุป โภค  
และบริโภค 

หมู่ที่ ๓ ความกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๑๔.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. 
จุดด้าเนินการวังกระเฉด 

   ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ฝายวังกระเฉดสามารถ
กักเก็บน้้าได้ดีประชาชน 
มีน้้าอุปโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

2 โครงการขุดลอกบึงแก้ง ม.4 เพื่อให้บึงแก้งสามารถกัก
เก็บน้้าได้ดีประชาชนมีน้้า
อุปโภค  และบริโภค 

หมู่ที่ 4 ขนาดพื้นท่ีขุดลอก 
588,880 คิว (46 ไร่) ลึก 
8.๐๐ เมตร   

   ๔2,๐๐๐,๐๐๐ ๔2,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

บึงแก้งสามารถกักเก็บ
น้้าได้ดีประชาชน มีน้้า
อุปโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

3 โครงการขุดลอกล้าน้้าพรม
จากสะพานข้ามล้าน้้าพรม    
ฝั่ง ซ้ายถึง ท่ีนานายบัวลอง 
ลาภทวี ม.๔ 

เพื่อให้ล้าน้้าพรมสามารถ
กักเก็บน้้าได้ดีประชาชนมี
น้้าอุปโภค  และบริโภค 

หมู่ที่  ๔ ขนาดความกว้าง
เฉลี่ย ๘.๐๐ ม. ยาว ๔,๔๐๐ ม. 
ขุดลึก ๓.๐๐ ม.ปริมาตรดิน
ขุด ๑๐๕,๖๐๐ ลบ.ม 

   ๓,๑๖๘,๐๐๐ ๓,๑๖๘,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ล้าน้้าพรมสามารถกัก
เก็บน้้าได้ดีประชาชน    
มีน้้าอุปโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 
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แบบ ผ. ๐2/1 
 



 
 
 
 
 

--- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โ ค ร ง ก า รขุ ดล อก รอ บ   
คลองห้วยเป้าจากห้วยข่า-
ห้วยสะเดาพร้อมท้าเป็น
ถนนรอบห้วย  ม.๑๑ 

เพื่ อขุดลอกห้วยเป้าให้    
มีความลึกสามารถเก็บกัก
น้้าได้มากขึ้นพร้อมท้าเป็น
ถนนรอบห้วย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความกว้างเฉลี่ย 
๑๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ขุดลอก
ดินปริ มาตรดินขุด ๓๐,๐๐๐ 
ลบ.ม 

   ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ห้วยเป้าเก็บกักน้้าได้
มากขึ้นประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้น้้าเพื่อ
อุปโภค บริโภค พร้อม
เดินทางได้สะดวก 

-กองช่างอบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

5 โ คร งการก่ อสร้ า งฝาย    
วังหม้อกระทะ  ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายวังหม้อกระทะ
สามารถกัก เก็บ น้้า ได้ดี
ประชาชนมี น้้ าอุป โภค 
และบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑   ขนาดกว้าง  3  ม.   
ยาว ๑๕ ม. 
 

   5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ 
8๐% 

ฝายวั งหม้ อกระทะ
สามารถ กักเก็บน้้าได้ดี
ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภค 

 

6 โ คร งการก่ อสร้ า งฝาย  
คอนกรีตห้วยสะเดา ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายห้วยสะเดา
สามารถกักเก็บน้้าได้ดี
ประชาชนมีน้้าอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๑๕.๐๐ ม. 

   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ฝ า ย ห้ ว ย ส ะ เ ด า
สามารถกักเก็บน้้าได้ดี
ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

๗  โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ฝ าย   
คอนกรีตค้าปากช้าง ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายค้าปากช้าง
สามารถกักเก็บน้้าได้ดี
ประชาชนมีน้้าอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๑๕.๐๐ ม. 

   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ฝ า ย ค้ า ป า ก ช้ า ง
สามารถกักเก็บน้้าได้ดี
ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

8 โครงการขุดลอกล้าน้้าพรม    
ม.๑๒ 

เพื่อขุดลอกล้าน้้าพรมให้มี
ความลึกสามารถเก็บกับน้้า 
ได้มากขึ้นพร้อมย้ายดิน
ออกจากพื้นท่ี 

ห มู่ ที่  ๑ ๒  ขนาดกว้ า งปาก      
ห้วยเฉลี ่ย ๒๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม.  
ขุดลึก ๑.๕ ม.ปริมาตรดินขุด 
๒๖,๒๕๐ ลบ.ม 

   ๗๘๗,๕๐๐ 
 

๗๘๗,๕๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ล้าน้้าพรมเก็บกักน้้า
ได้มากขึ้นประชาชน
และเกษตรกรได้ใช้น้้า
เพื่ออุปโภค บริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 จ านวน  8  โครงการ      48,755,500 48,755,500     
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  ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้้า ม.๑ 

เพื่อระบายน้้าไม่ให้ท่วม
ขังและระบายได้ทันที 

หมู่ที่๑ ขนาดยาว ๕๓๐ ม. 
วางท่อระบายน้้าคอนกรีต 
ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อม    
บ่อพัก คสล. 

   ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บ่อพัก ๑ แห่ง น้้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง แ ล ะ
ระบายได้ทันที 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

2 โครงการขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน ม.๓ 

เพื่ อ ใ ห้ ป ร ะชาชน ใน
ห มู่ บ้ า น มี ร ะ บ บ น้้ า 
ประปาใช้ท้ังอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ที่ ๓ ภายในหมู่บ้าน    ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้้าประปาใช้ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-การประปาส่วนภูมิภาค 
-หน่วยงานอื่นๆ 

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ทับถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ 3     1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จาก
หนองสังข์- เมรุ  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม 

   ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ขยายไหล่ทาง-ทางเข้าหมู่บ้าน  
ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม.   

   ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ทับถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔     ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

... 

 
 
 
 
 

 -๑25-  
 

 
 



.. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนล ง หิ น คลุ ก เพื่ อการ   
เกษตรจากสะพานข้ามพรม-
เขื่อนพรม (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) 
ม. ๔ (ท้าการนอกเขต) 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.   
ยาว ๔,๑๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
๐ .๐๕  ลบ .ม  ปริ ม าตรหิ นคลุ ก 
๗๑๗.๕๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
จุ ดด้ า เ นิ นการ สะพานข้ ามพรม-    
เขื่อนพรม  (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) 

   ๗๘๐,๐๐๐ 
 
 

๗๘๐,๐๐๐ 
 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร
เ ก ษ ต ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

8 โครงการขยายเขตท่อส่งน้้า
เพื่อการเกษตรจากโรงสูบน้้า
พลังงานไฟฟ้า  ม.4 

เ พื่ อ ใ ห้ เ ก ษต ร ก ร แ ล ะ
ประชาชนได้ ใช้ น้้ า เพื่ อ
การเกษตร และอุปโภค 
ได้อย่างพอเพียง  

หมู่ที่  ๔  โรงสูบน้้าพลังงานไฟฟ้า   
บึงแก้ง 

   ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เ ก ษ ต ร ก ร
ไ ด้ รั บ ป ร ะ 
โยชน์ ๙๐% 

เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
ประชาชนได้ใช้ น้้า
เพื่อการเกษตร และ
อุ ป โ ภค  ได้ อ ย่ า ง
พอเพียง 

-กองช่างอบต 
.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากสะพานข้ามล้า
น้้าพรม ฝั่งซ้ายถึงท่ีนานาย
บัวลอง ลาภทวี ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๓,๔๒๐ ม. พื้นท่ี คสล. ๑๓,๖๘๐ ตร.ม 

   ๖,๘๔๐,๐๐๐ ๖,๘๔๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ในก า ร
คมนาคม 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

10 โครงการซ่อมสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน  ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ 5   ภายในหมู่บ้าน    2,5๐๐,๐๐๐ ๒,5๐๐,๐๐๐ ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ในก า ร
คมนาคม 

-กองช่างอบต.
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร  
จากบ้านโนนสังข์-บ้านวังม่วง  
ม.๕ 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ถ น น ใ ห้
เกษตรกรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางมการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม.   
ยาว ๒,๙๒๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม ่
น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ลบ.ม พร้อมเกรด
บดอั ดแ น่นจ ุด ด้ า เ น ิน ก า ร ถ นน    
สายโนนสังข์-วังม่วง 

   ๘๔๖,๐๐๐ ๘๔๖,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร
เ ก ษ ต ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

๑2 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กจากสาย
บ้ านโนนสั งข์ -บ้ านวั งม่ วง    
ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ ที่  ๕  ข นา ดกว้ า ง  ๕ .๐๐ ม .      
ยาว ๘๐๐ ม. พื้นท่ี คสล. ๔,๐๐๐ ตร.ม 

   ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ในก า ร
คมนาคม 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 

-๑๒6- 
 
 
 



 
... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากสายบ้านโนนสังข์-บ้าน
วังม่วง ม.๕  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ ที่  ๕ ขนาดกว้ าง ๕.๐๐ ม.       
ยาว ๓,๐๐๐ ม. 

   ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประ ชา ชน ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอ ดภั ย ในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากสายบ้านโนนสังข์-บ้าน
โนนชาด ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ ที่  ๕ ขนาดกว้ าง ๕.๐๐ ม.      
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 

   ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประ ชา ชน ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอ ดภั ย ในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

15 โครงการขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน 
ม.5 

เพื่ อ ใ ห้ ป ร ะชาชน ใน
ห มู่ บ้ า น มี ร ะ บ บ น้้ า 
ประปาใช้ท้ังอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ที่ 5  

 

   1,000,000 1,000,000 ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
10๐% 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีระบบน้้าประปาใช้
ท้ังอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างสะพานข้ามวังหินหูด เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรเดินทางสัญจร
ผ่านวังหินหูดได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง 3.๐ เมตร ยาว  
8.0 เมตร  

   700,000 700,000 สะพาน ๑ 
สาย 

 

ประ ชา ชน ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอ ดภั ย ในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

17 โครงการซ่อมสร้างถนนลาด 
ยาง ทับถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน  ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ 6     3,5๐๐,๐๐๐ 3,5๐๐,๐๐๐ ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

 

ประ ชา ชน ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอ ดภั ย ในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

18 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้้า
ไฟฟ้าจากบึงแก้ง-บ้านร่อง
แสนค้า ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนและ
เ ก ษต ร ไ ด้ ใ ช้ น้้ า เ พื่ อ
อุปโภคและบริโภค ได้
อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

หมู่ที่ ๓ บึงแก้ง    ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
เกษตรได้ใช้น้้าเพื่อ
อุปโภคและบริโภค 
ได้อย่างท่ัวถึงและ
พอเพียง 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 

-๑๒7- 
 
 

 



... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้้า
ไฟฟ้าจากบึงแก้ง-บ้านร่องแสน
ค้า ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนและ
เ ก ษต ร ไ ด้ ใ ช้ น้้ า เ พื่ อ
อุปโภคและบริโภค ได้
อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

หมู่ที่ ๓ บึงแก้ง    ๓๐,๐๐๐,
๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐,
๐๐๐ 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ประชาชนและเกษตร
ได้ใช้ น้้าเพื่ออุปโภค
และบริโภค ได้อย่าง
ท่ัวถึงและพอเพียง 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

19 โครงการวางท่อขยายเขตส่งน้้า
เข้าบ้านร่องแสนค้า ม.๖ 

เพื่ อ ใ ห้ ป ร ะชาชน ใน
ห มู่ บ้ า น มี ร ะ บ บ
น้้าประปาใช้ท้ังอุปโภค
และบริโภค 

จากบึงแก้ง-บ้านร่องแสนค้า    5,0๐๐,๐๐๐ 5,0๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีระบบน้้าประปาใช้
ท้ังอุปโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

20 โครงการขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน ม.๖ 

เพื่ อ ใ ห้ ป ร ะชาชน ใน
ห มู่ บ้ า น มี ร ะ บ บ
น้้าประปาใช้ท้ังอุปโภค
และบริโภค 

หมู่ที่ ๖ ภายในหมู่บ้าน    ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีระบบน้้าประปาใช้
ท้ังอุปโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรจากเสาโทรศัพท์-
บาหยัน ตอพล  ม.๘ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรไดอ้ย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาว 
๑,๘๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา๐.๑๐ ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 
๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่นจุด
ด้าเนินการจากเสาโทรศัพท์-นางบา
หยัน  ตอพล 

   ๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ในการขนย้ายผลผลิต
ทางกา ร เกษตร ได้
อย่างสะดวก 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
ทางหลวง ๒๕๑๙- คลองชล 
ประทาน  ม.๘  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕  ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ ตร.ม. 

   ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายสุทธิ -นานายอ๊อต    
ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ท่ี ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๒๕ ตร.ม จุดด้าเนินการจากท่ี
นายสุทธ-ินานายอ๊อต 

   ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
-๑๒8- 

 
 



 

.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากบ้านนายบัวสี - 
นานายกาน    ม.๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้น ท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตร.ม  จุดด้าเนินการ จากท่ีนายบัวสี-
นานายกาน 

   52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

25 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจาก นานายชลจิตร 
วิริยะธรรม-นานายโกวิท-นาย
สมนึก สุดมั่งมี ม. ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว 
๒๐๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้น ท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตร.ม.  จุดด้าเนินการนานายชลจิตร 
วิริยะธรรม-นานายโกวิท-นายสมนึก 
สุดมั่งม ี

   52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายเท่ียง  ลาภเงิน-นา
นายสมนึก สุดมั่งมี ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๘๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ 
ตร.ม.  จุดด้าเนินการจากท่ีนายเท่ียง 
ลาภเงิน-นานายสมนึก สุดมั่งมี 

   ๕๗๐,๐๐๐ 
 

๕๗๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

27 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหลังวัดป่าบ้านเป้า-
ท่ีนายนิรันต์ ม.๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร 

   ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้าน
เป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

28 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากบ้านนางณัฐชล-
คุ้มโนนสวรรค์ ม.๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

หมู่ที่ ๑๑ กว้าง 5 ม. ยาว 586 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,930 ตร.ม. 

   ๑,75๐,๐๐๐ ๑,75๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 
 

 
 

-๑๒9- 
 
 

 



.... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

29 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีบ้าน
นางนิรชา-บ้านนายสุ ทัศน์    
ม.๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๑ ช่วงท่ี  ๑ ขนาดกว้าง    
4.๐๐ ม. ยาว ๗๘  ม.  ช่วงท่ี ๒ 
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. คอนกรีต
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี คสล.
รวมไม่ น้ อ ยกว่ า  700 ตร .ม .       
จุดด้าเนินการจากนางนิรชา-บ้าน
นายสุทัศน์  

   44๐,๐๐๐ 
 

44๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ในก า ร
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

30 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
คุ้ มโนนสวรร ค์ -บ้ านนาย   
บุญมา  ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว
๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่ า
๒,๕๐๐ ตร.ม. จุดด้าเนินการคุ้ม  
โนนสวรรค์-บ้านนายบุญมา   

   ๑,๕70,๐๐๐ ๑,๕70,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ในก า ร
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

31 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีดิน
นายสมนัก-บ้านนางสังเวียน  
ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๕๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่  
น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.จุดด้าเนินการ 
จากท่ีนายสมนัก-บ้านนางสังเวียน 

   63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ในก า ร
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

32 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน จากบ้านนายกองพัน-
บ้านนางเรณู  ม. ๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับ
ใช้ ในการคมนาคมได้อย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรื อพื้ น ท่ี คอนกรี ตเสริ มเหล็ ก      
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. 

   ๑,๒60,๐๐๐ ๑,๒60,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ในก า ร
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรั ง เข้ าสู่พื้น ท่ีการ 
เกษตรจากแยกโปเซียงน้อย-
ท่ีนานายรวม ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้เกษตรกร
ใ ช้ ใ น ก า ร ข นย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๑ กว้าง เฉลี่ ย  ๔.๐๐ม.  
ยาว ๑,๕๐๐ ม.ลงลูกรังหนาเฉลี่ย   
๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรั ง      
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม ลงหินคลุก
หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก 
๖๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
จากแยกโปเซียงน้อย-ท่ีนานายรวม 

   ๕๓๐,๐๐๐ 
 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร
เ ก ษ ต ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 

-๑30- 
 



 
 
... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าโรงเรียน
บ้านเป้าวิทยา-บ้านโนน
ชาด ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

35 โครงการขยายประปาส่วน
ภู มิ ภ า ค เ ข้ า สู่ คุ้ ม โ น น
สวรรค์ บ้านโนนชาด  ม. 
๑๑  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
มีระบบน้้าประปาใช้ ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ คุ้มโนนสวรรค์    ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้้าประปาใช้ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

36 โครงการขยายไหล่ทาง
จาก วัดป่าบ้านเป้า-บ้าน
โนนชาด ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๑.๐ ม. ยาว 
๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นท่ี    
ข ย า ย ไห ล่ ท า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
๔,๐๐๐ตร.ม. 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน

การคมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

37 โครงการซ่อมสร้ างถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน  ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ 11     3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

38 โครงการก่ อสร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากบ้านนายวาสนา-
ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน  ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๒๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม. 

   ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

39 โครงการซ่อมสร้ างถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน  ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร     
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้ าน      
หญ้ านาง -บ้ านดอนหั น      
ม. ๑๓  

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย       
๖.๐๐ เมตร  ยาว ๔,๐๐๐  เมตร 

   5,๐๐๐,๐๐๐ 5,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 

-๑31- 
 
 



... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖๕ 
(บาท) 

41 โครงการก่ อสร้ า งถนน  
ลาดยางสายต้าบลบ้านเป้า-
บ้ านหัน (สายบ้ านเป้ า -    
กุดกว้าง)  ม.๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่๑๔ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๒,๕๐๐ ม. พื้นท่ีก่อสร้าง 
๘๗๕๐ ตารางเมตร 

   ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

42 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ า ม ท่ า วั ง ไ ฮ  ห มู ่ที ่ ๔  
ข้ามไปหมู่ท่ี ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนใช้สะพาน
ส้าหรับการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ท่ี๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑๕.๐๐ ม. 

   ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนใช้สะพานใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ วและ
ปลอดภัย 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

43 โครงการขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาคเข้ าหมู่บ้ าน     
ม. ๑๒ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบน้้าประปา
ใช้ท้ังอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๒ ภายในหมู่บ้าน    ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้้าประปาใช้ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

๔4 โครงการขุ ดสระเก็ บน้้ า      
ท่ีราชพัสดุ ม.๑๒ 

เพื่อขุดสระเก็บน้้าท่ีราช
พัสดุให้มีความลึกสามารถ
เก็ บกั บ น้้ า  ไ ด้ ม า ก ขึ้ น 
พร้ อมย้ ายดินออกจาก
พื้นท่ี 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างปากบ่อ 
๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม.ขุดลึก 
๔ .๐๐ม .ปริ ม าตรดิ นขุ ด 
๙,๒๒๑ ลบ.ม 

   ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

สระเก็บน้้าท่ีราชพัสดุ
เก็บกัก น้้าได้มากขึ้น
ประชาชนและเกษตรกร
ได้ ใช้ น้้ า เพื่ ออุปโภค 
บริโภค 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

๔5 โครงการก่อสร้างบ่อพัก
พร้อมวางท่อระบายน้้า
จากบ้านนางบุญมา- นาย 
ประสิทธิ์  ม.๑๒ 

เพื่อให้น้้าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ บ่อพักขนาดกว้าง 
๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร  วางท่อ
คอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

   ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

น้้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง แ ล ะ
ระบายได้ทันที 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

46 โครงการขยาย เขตน้้ า  
ประปาจากบ้านนายบรรจง- 
สามแยกปั๊มนางสมจิตรทั้ง 
๒ ฝั่งถนน ม.13 

เ พื่ อ ให้ ป ร ะชาชน ใน
ห มู่ บ้ า น มี ร ะ บ บ น้้ า 
ประปาใช้ทั้งอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ที่ ๑๓ ขยายแนวท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน วางท่อพีวีซี 
ขนาด ๓ นิ้ว   

   700,000 700,000 ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้้าประปาใช้ทั้ง
อุปโภคและบริโภค 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

 จ านวน  ๔6  โครงการ      109,18๑,000 109,18๑,000    

 
 
 

-๑32- 
 
 



๒.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ที่พักสงฆ์
บ้านทิก ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อาคาร
ในกา รประกอบพิ ธี ท า ง
ศาสนกิจ ต่างๆ 

หมู่ที๓่ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. 
ยาว  ๑๒.๐๐ ม. 

   ๔68,๐๐๐ ๔68,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์
๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคารใน
ก า ร ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ท า ง
ศาสนกิจต่างๆ 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

2 โครงการก่อสร้างหลังคา
โดมหนองสังข์  ม.4 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อาคาร
โดมในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

หมู่ที่ 4  กว้าง 15 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

   500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคารโดม
ในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

3 โครงการก่อสร้างหลังคา
โดมศูนย์การเรียนรู้ ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อาคาร
ศู นย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ก า ร
ประกอบกิจกรรมต่างๆ  

หมู่ที่ ๖ กว้าง 15  เมตร  
ยาว  20 เมตร 

   500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคารศูนย์
การเรียนรู้ในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

4 ก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขต
พื้นที่ท้าการ อบต. 

เพื่อจัดพื้นที่และวางผังถูกต้อง
และไม่ให้เกิดความเลื่อมล้้าใน
การอ้างสิทธิ ์ ของพื้นที ่

รอบพื้ นที่ ท้ าการ อบต.       
บ้านเป้า 

   ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รั้วรอบที่ท้าการ 
อบต.บ้านเป้า 

 

ที่ท้าการ อบต.มีพื้นที่และวาง
ผังถูกต้องและไม่เกิดความ
เลื่อมล้้าในการอ้างสิทธิ์ของ
พื้นที ่

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าจากไร่มังกรทอง-
เซียงน้อย ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากไร่มังกรทอง-
เซียงน้อย   

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์
๑๐๐% 

 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
สว่างไว้ใช้ป้องกันการเกิด
อุบัติ เหตุ และอุบั ติภั ยมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงจากไร่มังกรทอง-
เซียงน้อย ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากไร่มังกรทอง-
เซียงน้อย   

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์
๑๐๐% 

 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแส ง
สว่างไว้ใช้ป้องกันการเกิด
อุบัติ เหตุ และอุบั ติภั ยมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 
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….. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าจากบ้านโนนโก-
บ้านโนนสังข์ ม.๑๐  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐ยาว ๑,๔๖๐ม.    ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์

๑๐๐ % 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างไว้ใช้ป้องกันการเกิด
อุบัติ เหตุและอุบัติภัยมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงจากบ้านโนนโก-
บ้านโนนสังข์ ม.๑๐  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
ส ว่ า ง ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐ยาว ๑,๔๖๐ม.    ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์

๑๐๐ % 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างไว้ใช้ป้องกันการเกิด
อุบัติ เหตุและอุบัติภัยมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แ ร ง ต่้ า จ าก ที่ น า นา ย
มานิตย์ ลาภเงิน-ท่ีนางสมนึก 
ลาภโชค ม.11 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท้าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากที่นานาย
มานิตย์ ลาภเงิน-ที่นาง
สมนึก  ลาภโชค   

   3,000,000 3,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท้าเกษตรกรรม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

10 โครงการก่อสร้างศูนย์ 
กลางวัฒนธรรมงานกีฬา
บริเวณบึงแก้ง ม.๔ 

เ พื่ อ เ ป็ น ใ ช้ ศู น ย์ ก ล า ง
วัฒนธรรม งานกีฬา และเป็น
สถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ 

บริเวณบึงแก้ง  ม.๔    ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ประชาชนได้ใช้ศูนย์กลาง
วัฒนธรรม งานกีฬา และ
เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

11 โครงการก่อสร้างโรงอบ
พริก 

เพื่อให้เกษตรกรและประชาชน 
ทั่วไปได้แปรรูปพริกตากแห้ง
ไว้เพื่อบริโภคและจ้าหน่าย 

ภายในเขต อบต.    5,000,000 5,000,000 เกษตรกรและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์๙๐% 

เกษตรกรและประชาชน 
ทั่ ว ไ ป มี พ ริ ก แ ห้ ง ไ ว้
บริโภคและจ้าหน่าย 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

 จ านวน  11  โครงการ      23,468,000 23,468,000    
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๒.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) ๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ  

เ พื่ อ ก้ า จั ด ข ย ะ แ ล ะ ล ด
ปริมาณขยะในพื้นที่ โ ดย
วิธีการเผา 

อาคารพร้อมเตาเผา  ใน
เขต พื้นที่ 

   4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์
๙๐% 

ขยะมีปริมาณลดลงและ
ได้รับการก้าจัดโดยวิธีการ
เผา 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน้้าเสียบึงแก้ง 

เพื่อให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย
บริเวณบึงแก้ง 

หมู่ที่ 4  บึงแก้ง    5,000,000 5,000,000 ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

บึงแก้ง มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย -กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูม ิ
-หน่วยงานอ่ืนๆ 

 จ านวน  2  โครงการ      9,000,000 9,000,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวดัชัยภูม ิ
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 บริหาร 
งานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ จัด ซ้ือเครื่ องคอมพิวเตอร์ โ น้ตบุ๊ก  (ส าหรับงาน
ประมวลผล)  จ านวน ๒ เครื่อง  

เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงาน ส านักปลัด 
กองคลัง 

   44,๐๐๐ 
(22,000 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์คอมฯ 
เดือน พค.63) 

44,๐๐๐ ส านักปลัด 
กองคลัง 

2 -บริหาร 
งานท่ัวไป 

-การศึกษา 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล   
แบบท่ี 1  จ านวน 3 เครื่อง  

เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงาน ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

   66,๐๐๐ 
(22,000 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์คอมฯ 
เดือน พค.63) 

66,๐๐๐ ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

3 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 

เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงาน กองการศึกษา    8,9๐๐ 
(ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์คอมฯ 
เดือน พค.63) 

8,900 กองการศึกษาฯ 

4 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงาน กองคลัง    7,5๐๐ 
(ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์คอมฯ 
เดือน พค.63) 

7,500 กองคลัง 

5 แ ผ น ง า น
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน (แบบอัดท้าย) เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงาน ส านักปลัด 
 

   2,40๐,000 
(ราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์  เดือน ธค.6๒) 

2,40๐,000 
 

ส านักปลัด 

6 แ ผ น ง า น
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ (แบบเปิดข้างเทท้าย) ขนาด 1 ตัน เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงาน ส านักปลัด 
 

   ๙5๐,000 
(ราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์  เดือน ธค.6๒) 

๙5๐,000 
 

ส านักปลัด 

7 แ ผ น ง า น
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถเกษตร (อีแต๋น) กระเช้าเอนกประสงค์ 4 ล้อ  
จ านวน 1 คัน  

เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงาน ส านักปลัด 
 

   700,000 700,000 ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๓ 

 



 
... 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ เพื่อไว้เก็บเอกสาร
ต่างๆ 

กองคลัง    11,000 11,000 กองคลัง 

9 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  
- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ผู้บริหารระดับกลาง-สูง  
  จ านวน  7  ชุด 
 

เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงาน
งานของ อบต. 

ส านักปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง, 
กองการศึกษาฯ 

   14๐,๐๐๐ 
 

14๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด, 
กองคลัง, 
กองช่าง, 
กองการศึกษาฯ 

10 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 18,๐๐๐ บีทียู  จ านวน 3 เครื่อง 

เพื่อปรับ
อุณหภูมิห้องท างาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
ห้องประชุมสภา 

   89,100 
(29,700 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์  เดือน ธค.62) 

89,100 
 

ส านักปลัด 

11 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน  1 เครื่อง 

เพื่อบริการน้ าดื่ม
ให้กับประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 
อบต. 

ส านักปลัด    25,100 
(ราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์  เดือน ธค.62) 

25,100 ส านักปลัด 

   จ านวน  11  โครงการ  รวม    4,441,600 4,441,600  
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 จะต้อง
มีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  
 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามทีบ่รรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถ ุ
ประสงค์และผลที่ 
คาดว่าจะได้รับ 
 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effective 
ness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 
 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) แก้ไข  เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของ
ท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  

      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
                          แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 

   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ทีเ่กินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
 
     

************************************ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 จะต้อง
มีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

หน้าท่ี1 

 
3 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
หน้าท่ี2 

 

2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 
หน้าท่ี3 

 

2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 
หน้าท่ี3 

2 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 
หน้าท่ี4 

2 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 
หน้าท่ี4 

2 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 
หน้าท่ี4 

2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 
ท า 

2 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 
ท า 

3 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

หน้า5 

5 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 
หน้า59 

3 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓) 
หน้า59 

3 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 
หน้า59 

3 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 
หน้า59 

3 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 
หน้า59 

3 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 
หน้า
54-
58 

10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
หน้า
54-
58 

10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 
หน้า
54-
58 

10 

 
ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕) 
หน้า54 

5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) 
หน้า54-

58 

5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(๕) 
หน้า54 

5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  
 

(๕) 
หน้า58 

 

5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(๕) 
หน้า61 

5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 
หน้า60 

5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 100 
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๔.๒  การติดตาม... 
 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 10 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 10 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

๖๐ 
(๕) 

5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(๕) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 5 

-144- 



 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถ ุ
ประสงค์และผลที่ 
คาดว่าจะได้รับ 
 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effective 
ness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 
 

(๕) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) แก้ไข  เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของ
ท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  

      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
                          แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 

   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
 
     

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