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 ค ำน ำ 
 

           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ได้
ด าเนินการจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และปัญหาความต้องการของ
ชุมชนท่ีผ่านการประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกขั้นตอนเป็น
การวางแผนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนเป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการเข้าร่วมลงมือปฏิบัติในพื้นท่ีเป้าหมายการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน 

 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้  จึงเป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุผลส าเร็จต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า   ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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ส่วนท่ี  ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ห่างจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๔๗๐ ไร่   อาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนบ้านเป้า – เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยข่า ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 
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 ๑.๒ ภูมิประเทศ    
ต าบลบ้านเป้า มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว และต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   
 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
        พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้ามีภูมิอากาศร้อน  มี ๓ ฤดู   
 

๑.๔  ลักษณะของดิน   
          ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์   
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
         แหล่งน้ าของต าบลบ้านเป้า  มีดังนี้ 

- หว้ย  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 

  
                    

๒. ด้านการเมือง/ การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน    
หมู่ที่ ๑  บ้านเป้า (ในเขต อบต.)        หมู่ที่ ๓  บ้านทิก 
หมู่ที่ ๔  บ้านพรม      หมู่ที่ ๕  บ้านโนนสังข ์
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 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  แบ่งเป็น  ๑๐ เขต  เลือกตั้ง 
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๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
บ้านเป้า (ในเขต อบต.)   
บ้านทิก 
บ้านพรม 
บ้านโนนสังข ์
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  ชว่งอายุและจ านวนประชากร 
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 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าไม่มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้นจะให้การอุดหนุนสนับสนุน

ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมีโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีจ านวน ๒ แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๑ แห่ง  รายละเอียด  ดังนี้ 

-  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 
-  โรงเรียนบ้านโนนชาด 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. บ้านเป้า 

 

๔.๒  สาธารณสุข 
        การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จ านวน ๑ แห่ง โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข 
 

 



~ ๔ ~ 
 

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/ปี 

 

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  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  หรือการขนส่ง 
  - มีถนนทางหลวงหมายเลข 2159  เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างอ าเภอคอนสารและอ าเภอหนองบัวแดง   
 

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    % 

๖.2  การประมง 
ในพ้ืนที่ไม่มีอาชีพประมง 
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๖.3  การปศุสัตว์ 
ในพ้ืนที่ไม่มีอาชีพปศุสัตว์  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเสริมจากอาชีพหลัก 

 

๖.4  การบริการ 
 - อู่ซ่อมรถ 2   แห่ง 

- ร้านตัดผม 2   แห่ง 
- ร้านนวดสปา    1   แห่ง 
 

๖.5  การท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
 

๖.6  อุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่ไม่มีอุตสาหกรรม 
 

๖.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพจักรสาน, ทอผ้า 

 

๖.8  แรงงาน 
ในพ้ืนที่มีกลุ่มแรงงาน  รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30 ของประชากร  แต่ละหมู่บ้าน 

 
7. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 

                    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีความเชื่อถือตามประเพณีในสมัยก่อนและมีอิทธิพลต่อจิตใจ
ของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น การนับถือผี การบนบาน การเซ่นไหว้ผี ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า          
มีวัดทั้งหมด  ๔ วัด คือ วัดบ้านพรม วัดบ้านโนนสังข์ วัดบ้านโนนชาด และวัดบ้านร่องแสนค า นอกจากนี้มีสถานที่ศักดิ์
สิทธิที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ  จ านวน ๓  แห่ง  ได้แก่ ศาลเซียงน้อย  บ้านเป้า หมู่ ๘ ศาลเขื่อนเจ้าประเทศ 
บ้านโนนชาด หมู่ ๑๑  และศาลปู่พิมพ์ บ้านพรม หมู่ ๔ 
 

7.๒ ประเพณแีละงานประจ าปี 

                      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีการนับถือประเพณีอย่างเคร่งครัดมาแต่ครั้ง
โบราณและเป็นประเพณีของท้องถิ่นสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานโดยยึด “ ฮีตสิบสอง – คลองสิบสี่ ”   
 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สานกระติ๊บข้าวจากไม้ไผ่  สาน
ตระกร้าจากไม้ไผ่  อุปกรณ์หาปลา   ทอเสื่อกก  ทอผ้า   ส่วนภาษาถ่ิน คือ  ภาษาอิสาน (ลาว) 
 

7.4 OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
            ผ้าไหม   เสื่อกก 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.๑  น้ า 
            บึงแก้ง   ล าน้ าพรม  ห้วยเป้า  และห้วยทิก   
 

 8.๒  ป่าไม ้
             ป่าภูนกแซว 
 

 8.๓  ภูเขา 
    ภูนกแซว , ภูขี้ห่าน 
 

 8.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
   ป่าภูนกแซว 
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ส่วนท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ  20 ปี   พ.ศ.2561-2580 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศ ไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์ แห่งชาติ อัน
ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ  ประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความม่ันคงทาง พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคม อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวม ีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง
กับการด ารงชีวิต มีการออม ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 
ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า สู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์ จาก  การพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มี
ประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขัน
กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายใน ประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป 
และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวที โลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญ ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็น พลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้   
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ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน เกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือ
อาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของ ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนา อย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ 
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
6)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี ปรองดองของคนใน
ชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การ พัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การ พัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคงให้มีเอกภาพมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณา
การการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความ มั่นคงเร่งด่วน ที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และ ปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด 
1. ความสุขของประชากรไทย 
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ5. ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
5.  การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้ เกิดข้ึนกับ

ประเทศชาติบ้านเมือง 
(1)  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง 

และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี

เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน 
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น 
(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
(2)  การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
(3)  การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
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3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามกระทบตอความมนคงของชาติ เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงท้ังระบบของประเทศ 

(1)  การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 

ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม ได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
(3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
4.    การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่

ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก 
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับ ปัญหาร่วมกันได้  

(1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
(3)  การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี ประสิทธิภาพ 
(1)  การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบ

องค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
(2)  การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
(3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการและการ
ท่องเที่ยวโดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการ ท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และ
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร 
และเชื่อมโยง ประเทศไทยกบัประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

เป้าหมาย 
1.  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ตัวช้ีวัด 
1.  รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3.การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5ประเด็น ได้แก่

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ 
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 

(1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
(2) เกษตรปลอดภัย 
(3)  เกษตรชีวภาพ 
(4) เกษตรแปรรูป 
(5) เกษตรอัจฉริยะ 
 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ ขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย 

(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
(2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
(5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

 
3. สร้างความหลากหลายด้านการทองเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของการ

ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี คุณภาพสูงประกอบด้วย 
(1)  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
(2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 
(4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
(๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

 
4. โครงสร้างพนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย

คมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
(2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(3)  เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(4)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
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5.พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ทีม่ีทักษะและจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 

(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 

ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง กายใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดย
มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

เป้าหมาย 
1.  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2.  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 
ตัวช้ีวัด 
1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 
 

1.  การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
(6)  การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยประกอบด้วย 
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
(2)  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 
(3)  ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(4)  ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 
3. ปฏิรปูกระบวนการเรียนรทตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
 (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(4)  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ วางต าแหน่งของประเทศไทย 
     ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
(6)  การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 
4.  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(1)  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
(2)  การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถ 
      พิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
(3)  การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา 
      เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
(2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
(4)  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
(2)  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและ 
      ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสงัคมและพัฒนาประเทศ 
(1)  การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
(2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
(3)  การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้

ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ รับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ จัดการตนเอง และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ แวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 

เป้าหมาย 
1.  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2.  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา เป็นก าลังของการ 
     พัฒนาประเทศในทุกระดับ 
3.  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ ตนเองเพ่ือสร้างสังคม 
     คุณภาพ 
ตัวชีวั้ด 
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
4.  คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 

1.   การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
(3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ 
     ปลอดภัยในการท างาน 
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
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(6)  ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ 
     กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
(8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

 
2.  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
(1)  พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(2)  ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
(3)  จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้ สามารถตอบสนองต่อสังคมสูง 
     วัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
(4)  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง ระบบและกลไกการบริหารงาน 
      ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
(5)  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(6)  การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ 

 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(1)  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
(2)  การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3)  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 
(4)  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
(5)  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
(6)  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์  เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ  
     ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
(4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ อย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได ้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และคุณภาพชีวิตโดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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เป้าหมาย 
1.  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2.  ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ จากการพัฒนาสังคม 
     เศรษฐกิจของประเทศ 
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถ 
    ของระบบนิเวศ 
4.  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  
     บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

ตัวชีวั้ด 
1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.  ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 
 

1.   สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(1)  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 
(2)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
(4) รกัษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 

2.   สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(1)  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
(2)  ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
(3)  ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้งระบบ และมีนโยบายการ 
     จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
(4)  พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

3. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ ที่เก่ียวข้องกับการ 
     เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(3)  มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
(4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 



~ ๑๗ ~  

 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง ทีเ่ติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 
(1)  จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ 
      ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
(2)  พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ 
      อย่างยั่งยืน 
(3)  จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
      และค่ามาตรฐานสากล 
(4)  สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลป 
(5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก การมีส่วนร่วมของทุกภาค 
     สว่นในท้องถิ่น 
(6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถ ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
     และอุบัติซ้ า 
 
5. พัฒนาความมนคงน้าพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(1)  พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ 
     ทัดเทียมกบระดับสากล 
(3) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
(5) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการ 
     เข้าถึงอาหาร 

 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ 
(1)  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
(2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
(3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
(4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคต ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมี เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ    
เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย ภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ หรือในการให้บริการยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ



~ ๑๘ ~  

เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ 
และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ 
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความ เหลื่อมล้ าและเอ้ือ
ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติและการอ านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

เป้าหมาย 
1.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
ตัวชีวั้ด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมชิอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 
ประเด็น ได้แก่ 
 

1. ภาครัฐทียึ่ด ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ตอบสนองความตองการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปรงใส 
(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
ทกประเด็นทกภารกิจและทุกพื้นที ่
 (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกบภารกิจ รวมในการพัฒนาประเทศสงเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน

ที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 



~ ๑๙ ~  

4. ภาครัฐมีความทนสมัย 
(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
(2)  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดแีละเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และ

เป็นมืออาชพี 
(1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ พัฒนาตามเส้นทาง 
     ความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2)  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
(3)  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

 
7. กฎหมายมความสอดคลองเหมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น 

 (1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
(2) มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น 
(3)  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
8. กระบวนการยตุธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี 
     ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง 
(3)  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
(5)  พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560-2564 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12       
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด         
10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
2.  เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
4.  เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
    เป้าหมายการพัฒนา 
1.  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
2.  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3.  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว  
    สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ า 
2. เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เป้าหมาย 
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหา 
    ความยากจน 
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3.  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง และได้รับส่วนแบ่ง 
     ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 

แนวทางการพัฒนา 
(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ เข้าถึงบริการที่มี 

                คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 

 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอย่างยั่งยนื 
วัตถุประสงค์ 
1.  สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.  สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมาย 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  ของประเทศ 
เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
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2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง ความเจริญเติบโตทาง 

       เศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนที่การท า เกษตรกรรมยั่งยืน 
                  เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีด ความสามารถใน การแข่งขันด้าน 
                  การท่องเที่ยวสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ 
                  และสังคม 

 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

- การพัฒนาด้านการคลัง 
- การพัฒนาภาคการเงิน 

(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
- การพัฒนาภาคการเกษตร 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
วัตถุประสงค์ 
1. รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2. สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
4. พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 

เป้าหมาย 
 

เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชาย
เลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้
สิทธิร่วม 

 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้ าและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ า ใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุก กิจกรรมกับปริมาณน้ า 
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ต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหา จากการขาดแคลนน้ า ควบคู่
กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและ ลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

 

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบ
นิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของ
ประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

 

เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพ้ืนที่หรือ
สาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

 

เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความ สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

 

แนวทางการพัฒนา 
 

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลง 
     สภาพภูมิอากาศ 
(6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน ปัญหาภัยคุกคามที่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
2. เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ บริหารจัดการด้านความ

มั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัย ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา ความสงบสุขและ

ผลประโยชน์ของชาติ 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
 
 
 



~ ๒๔ ~  

เป้าหมาย 
 

เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ 
                  ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี โอกาสในการศึกษา 
                  และการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน  

       มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไป กับการรักษา 
       ผลประโยชน์ของชาติ 

เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม  
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม ทั้งการทหาร 
     และภัยคุกคามอ่ืนๆ 
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ กับมิตรประเทศเพ่ือ 
     ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตยในเขต 
     ทางทะเล 
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ 
     ความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจดการในภาครัฐ การปองกนการทจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน ท้องถิ่น ได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็น    
    ธรรมแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 



~ ๒๕ ~  

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการของ 
                  ภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย 

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง กับข้อบังคับสากลหรือ

ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก ก ากับ ดูแล 

การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม ขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

2. เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้งประเทศ ในราคาที่
เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มี
ความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งใน เชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ บริหาร จัดการการประกอบ
กิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 

5. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ น าเข้าจาก ต่างประเทศ 
และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 



~ ๒๖ ~  

แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
(6) การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น ก้าวหน้า ให้สนับสนุน

การสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
2. เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนผู้สูงอายุ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ สามารถด าเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ 
                  ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
3.  เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
     ของคนในชุมชน 
4.  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาในพ้ืนที่ 
     อย่างยั่งยืน 
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เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม 
                  คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
(2) การพัฒนาเมือง 
(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 
10. ยุทธศาสตร์ความรวมมอระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ แนวระเบียงเศรษฐกิจ

ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
2. เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน การผลิตและการ

ลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
3. เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ ความร่วมมือต่างๆ 

รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ ประโยชน์ได้เต็ม 
                  ศักยภาพ 
เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุ ภูมิภาคอาเซียน และ 
                  เอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ ครอบคลุม 
          ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ  
แนวทางการพัฒนา 
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 

ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ ความร่วมมืออนุภูมิภาค

ภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่ โดดเด่นในภูมิภาค 
(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
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(5)  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(7)  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 
 

3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1 แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบบัทบทวน) 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ อุทกภัย และภัย
แล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ พร้อม ด้านสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็น
จะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหา
โอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งและพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านใน กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ 
ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น  “ศูนยก์ลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง” 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพและการพัฒนา

เศรษฐกิจของภาค 
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และ

พ่ึงพากันในชุมชนได้ 
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโต

ทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาท

สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป้าหมาย 

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า 

หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนา
แหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า 
ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร 

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ี เพ่ือพัฒนา แหล่งน้ า ตลอดจน
การผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มี ความสมดุลระหว่าง

การใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการจัดท าแผนบริหาร
จัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง 

 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความเหลื่อมล้้า

ทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดิน ท ากินของตนเอง 

ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ 
เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์ โมเดล และหนองบัวล าภูโมเดล 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิม สวัสดิการทางด้าน
สังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และ
สนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ใน บั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนใน
พ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน  และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสาร ทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาที่มีคุณภาพให้มี
ความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี รายได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคม
บูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง  อาทิ จังหวัด
ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชน และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมี เกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ า
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลใน การคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัด กรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 
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5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กในด้าน
โภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก 
และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มี
พัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ  ผู้มีรายได้ น้อย และผู้ด้อยโอกาส
ด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ
แก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็ง ของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดย ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง ใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบ นิเวศการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบัน เกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการ ผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริม
การผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคา สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี 
และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่ม ผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน า
ร่องในพ้ืนที่ที่มีความ พร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยาย
ฐานรายได ้พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตร อินทรีย์ ตลอดจน
มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ ความต้องการตลาด 
โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราช 
ธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้ง
ตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็น สารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตาม
ความต้องการของตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูก
แปลงหญ้า และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบ 
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่ อาเซียน 
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4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ ของภาค โดยมุ่ง
ลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช 
สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน 
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูป
ภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา 
ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการ
แปรรูปสมุนไพรในพื้นที ่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ให้ได้ มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขัน
และส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนกลาง กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร 
อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง 
เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน า
วัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ในระดับชุมชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการ
ส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่  พัฒนา ผู้ประกอบการ รวมทั้ง
สนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดใน
ต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commer 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ    
เป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา  สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น       
โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน อ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ 
ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่
ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการ สังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน 
และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ หลากหลายทางชีวภาพ
ของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
ศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และ พ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือ รักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

 



~ ๓๒ ~  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
พัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความ
เชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมในลักษณะ คลัสเตอร์ สนับสนุน
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัย
ตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชน  ในการสร้างสรรค์
กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่า
บุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความ
แตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริม การตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้
ปฏิบัติธรรม กลุ่ม สุภาพสตรี เป็นต้น 

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์  ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้าง
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยว คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  พัฒนา
สินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทาง วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น 
ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท า
แผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ดูแลความปลอดภัยและ สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ 
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพ และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การ
ท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม 
(Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยง ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการ บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านการจัดการและทักษะ ทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน 
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4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวล าภู 
และชัยภูม ิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง 
จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมมีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทย
และต่างประเทศเพอขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 
ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/
ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 

5)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและ ธุรกิจที่เก่ียวข้อง อาทิ ธุรกิจการ
แข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหาร เสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การ
เดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุก ระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา 
สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้
ให้กับนักท่องเที่ยว 

6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยว
คุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่
คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวใน พ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัย  ให้นักท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะ เครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยว
จากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยว ระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความ ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรใน
ภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม มัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้า
วิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของ
นักท่องเที่ยว รวมถึง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาค

กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค 
แนวทางการพัฒนา 
1)  เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น- หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการ 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียง เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก 
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2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟสายใหม่ 
(บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความ ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทาง
อากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 
ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ สุขภาพและศูนย์กลาง
การศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิง นิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง  พ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบา เมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน 

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น  เมืองนครราชสีมา 
และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบผสมผสานทั้งการท างาน 
การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพื้นที่ บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณ
ใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่
โดยรอบ 

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ ความเชี่ยวชาญของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การ พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัด
นครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานี ขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และ
อุดรธานี 

 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อน บ้านในการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการด่าน

พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้ มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุด ผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) 
พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย 
ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง 

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงาน
โครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐาน 
สากล 
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3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจงหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชย
ภูมิ บุรรีมัย ์สุรนิทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระย 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่ 11 - 
13 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม      
แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่าย ร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศ ทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ  สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็น การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม จังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อ วันที่ 20 
ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 
Unique Position 
ก้าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย   และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1“นวัตกรรมภาคอีสาน

ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ“Innovation for FASTTT” 
FASTTT มาจากค้าว่า 
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ที่ท าให้ลดวัยหรือ กระชุ่มกระชวย การกีฬา 
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอม มะลิ มันส าปะหลัง โค

เนื้อ/โควากิว 
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัต ลักษณ์เฉพาะแต่ละ

จังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็น เอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอ
นารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมพีระราชด าริให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณตีสวยงาม  
 
จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีน แดง”และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภู
ภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลาย เฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็น
ส่วนในสุดของรังไหม มี ลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้น า 
APAC ที ่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 
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T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ขอมโบราณ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
อยู่ในล าดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อน ปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู 
จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 

T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะ มูลฝอยที่มีจ านวนมาก
และการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel: RDF) 

 
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 

จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560 มีเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ  
18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของ กลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัย
แรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง การเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย 
โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการ ท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ กีฬา มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และใน
ขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่อง การขาดแคลนน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า สัดส่วนคน ยากจน  ร้อยละ    12.9   รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท   หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
200,217.08 บาท ม ีความไม่เสมอภาคด้าน รายได ้(Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้น มาตรฐานอินทรีย์ในภาค

การเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  (Smart 
Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอตลอด
ป ีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ า การกระจายน้ าไปยังพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารแบบครบวงจรใน
พ้ืนที ่โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค การเกษตรและนอก
ภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

 
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้ง ทางด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic ที่รัฐบาลได้
วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
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6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ ชีวิตที่ดีข้ึนหรือสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบ ทอดไปยังรุ่นลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพ
ของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
 

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
 
ประเด็นการพัฒนา 
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพือ่การเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลติภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
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แนวทางการพัฒนา 
2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2  พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.4  สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
2.5  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
2.9  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  
แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) 

            แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการก าหนดอนาคตและทิศทางของต าแหน่งการพัฒนาของ จังหวัด     
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชา ติ ได้แก่ นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาค 
และแผนอ่ืนๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการ ของประชาชนใน  พ้ืนที่ และมองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่มี
ความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

            การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงข้อมูลในหลายส่วน
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุง  เพ่ิมเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด และเพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการด าเนินกิจการของส่วน
ราชการ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จะกระท า ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 
2561-2565 ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 
53/1 เพ่ือให้เกิดพลัง สร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่ง สู่ทิศทางเดียวกัน 

 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 

1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชยัภูมิ 
“เมอืงแห่งความสุข” 

2. ตวัชีวั้ดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวดชัยภูมิ 
1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 
2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชาสู่การแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน 

1) วัตถุประสงค์ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
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3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละที่ลดลงของจ านวนคนจน 
5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ 
6. จ านวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ิมขึ้น 
7. จ านวนพ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น 
8. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น 
9. ร้อยละของจ านวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา 
 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 ด้านการเกษตร  

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
1.1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย 
1.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
1.3 การส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
1.5 การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก 
1.6 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง 
1.7 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม 
1.8 การพัฒนาเกษตรกรและกลเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.9 การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ 
1.10 การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 

2.   โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2.1  การเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ 
2.2 พัฒนาขีดความสามารถสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ด้านการตลาด 
 

3.  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
3.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
3.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
1.1 การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชน 

2. โครงการรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1 สร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 

3.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ 
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 

1.1 การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
1.2 การพัฒนาระบบกระจายน้ าด้วยโซล่าเซลล์ 
1.3 การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองที่นาอยู่อาศัยและการเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน 
1) วัตถุประสงค์ 
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

  2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดน้อยลง 
2. ร้อยละที่ลดลงของจ านวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง 
4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว 
5. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 

 

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 ด้านความม่ันคง 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.1 การขับเคลื่อนและสนับสนุน To Be Number One 
1.2  บูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. โครงการสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.1 สร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการข่าวเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 

3. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
3.1 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบันและการปกครองใน    
      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ          
        สู่หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

3.2 ด้านการท่องเที่ยว 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

1.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชัยภูมิ 
1.2  มหกรรมเส้นทางชัยวรมัน โบราณสถานปรางค์กู่คู่แผ่นดินถิ่นชัยภูมิ 

2.  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ 
2.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม ิ
2.2  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน สู่การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน 
1) วัตถุประสงค์ 
ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของจ านวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง 
3. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
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3) แนวทางการพัฒนา 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง 

1.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ 
1.2  พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรม พ่ึงพาตนเองได้ 
1.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.4  เพ่ิมทักษะอาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

2. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
2.1 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพ่ือส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว 
2.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
3.1 คนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค 

4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชน 
4.1 พัฒนาเครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐาน บูรณาการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธีตามรูปแบบของรัชกาลปัจจุบันและศิลปะการเป็นพิธีกรของ

หน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภูมิ 
4.3  ผู้สูงอายุสุขใจ ไหว้พระ 9 วัด 
4.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน / ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ 
 

4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ(พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570 วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมแหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทนส าคัญ และเป็นสังคม
ที่มีคุณภาพ” 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์หลัก 
1.  เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4.  เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
5.  การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ ประชาคมอาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และ พัฒนาการกีฬาไปสู่ระดับอาชีพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
 
มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ  

แนวทาง 
1.1.1   ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน  เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการ 
           ศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
1.1.2  ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ 
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1.1.3  สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ และ

กลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1.1.5 สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง กับ

การศึกษาของชนบท พร้อมตั้งกองทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน 
 

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ มากขึ้นและ
ส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1  สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้าง แรงจูงใจให้

บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา 
1.2.3  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือน ามา ถ่ายทอดให้แก่

เยาวชนจังหวัดชัยภูม ิ
 

มาตรการที่ 1.3 สงเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ 
ด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตและทกๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด 

แนวทาง
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการ การเรียนรู้

ในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและ ผู้ปกครองอย่างเป็น
ระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การ เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก้าวสู่
อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการ ปฏบิัติงานใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.4  พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
1.3.5 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ 

และบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตาม อัธยาศัยของ
จังหวัดชัยภูมิ 

1.3.6 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการน าระบบเทคโนโลยีและ สารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ 

1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ใน จังหวัดชัยภูม ิ
ซึ่งจะยกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะด้าน การศึกษา คุณภาพชีวิต และ
ในทุก ๆ ด้าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ 
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มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์ความรู้เพื่อ    
         สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3  สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและเยาวชนใน 
          พ้ืนที่ทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ การเรียนการ 
         สอนในชั้นเรียนกับปฏิบัติจริง  เพ่ือให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม  
1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทาง 
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถีชุมชน 
         ชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.5.2  การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาบูรณาการ 

           1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและ 
                    โอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ 
         ของประชาชน 
 

มาตรการที่ 1.6  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น  
แนวทาง 
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด ชัยภูมิให้ม ี
         ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน ตลาดแรงงานใน 
         ระดับประเทศและต่างประเทศ 
1.6.3 พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือผลิตช่างฝีมือแรงงานมือ โดยใช้นวัตกรรมที่เข้าถึงระบบ เครื่องจักรกล 
          สมัยใหม่ 

 
 
 
 
 



~ ๔๖ ~  

มาตรการที่ 1.7 ส่งเสริมกิจกรรมท้านุบ้ารุงสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง 
1.7.1 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
          การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ
1.7.2 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ท านุบ ารุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ระบอบ 
         ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
1.  ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2.  รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
 
มาตรการ และแนวทาง 

มาตรการที่ 2.1 สงเสริมการแก้ปญัหาส้าคัญดานสาธารณสุขพืน้ฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของ  
         คนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่นรวมถึง  
         สร้างกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการท างานในพ้ืนที่ชุมชน ของ อสม. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2.1.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี 
          ประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.5 ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างกลไกเพ่ือ 
         จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพในระดับจังหวัด 

 
มาตรการที่ 2.2 ยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวทาง 
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้  
         แนวคิด “การตลาดน าการผลิต” 
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก ใย

สับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ฝากที่โดดเด่นของ
จังหวัดชัยภูมิ 

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่  
และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ 
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2.2.4  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ใน 
การผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ิมการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วสิาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ     
น าองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ     
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยี 

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8  พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  
          แปรรูป และผู้จ าหน่าย 
2.2.9  ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการ เชื่อมโยง 
          กับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

           2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง  สามารถแข่งขันได้ในระดับ  
                      ประเทศ 

2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
ในพื้นที่ 

แนวทาง 
2.3.1  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
2.3.3  ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
          ส าหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4  สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ ความสัมพันธ์ 
          อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องในท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็ง 
2.3.8  จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน 

                               เพ่ือป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 
2.3.9 จัดท าสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้แก่ ประชาชนในการ 
         ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด  
           รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด 
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2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ สิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชนและ ท้องถิ่น เพ่ิมกีฬาที่
สามารถท ารวมกันได้ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sport ในกลุ่มของเยาวชนที่มี ความสนใจและบุลคลทั่วไป 

2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และ สนามกีฬา
อย่างเหมาะสม 

 

มาตรการที ่2.4   ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาค 
แนวทาง 
2.4.1  จัดตั้งกองทุนเพ่ือดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาส ที่จะเข้าถึง

ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากขบวนการค้ามนุษย์ 
และความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสิทธิสตรี สนับสนุน การสร้างงาน
และนวัตกรรมใหม่ ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคประชาสังคมได้คิดค้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน 
4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร/ปศสุัตว์ 
5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
6. ส่งเสริมสินค้าการเกษตรที่ปลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภัย มาตรการ และแนวทาง 

 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรในพืชหลัก  ได้แก่  ขาว  อ้อย และ 

มันส้าปะหลัง  มะพร้าว  หมาก  มะม่วง 
แนวทาง 
3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิม ประสิทธิภาพผลผลิต

ต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง มะพร้าว หมาก และมะม่วง 
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพิ่มผลผลิต 
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม เพ่ือให้เกิดการ

ยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากข้ึน 
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม การเกษตร 

เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการที่  3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา โค  
เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่ บ้านโคราช 

ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่ม จังหวัดนคร

ชัยบุรินทร์ 
3.2.3  เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม           
          การเกษตร เพ่ือให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4  ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ เพ่ือการเพิ่ม 

มูลค่า 
3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลด ต้นทุนการผลิต  
         เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 

 

มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  
แนวทาง 
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของตลาด 

โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 
3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ 
         จังหวัดชัยภูมิ 
3.3.5 สร้างตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ว 
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร ์
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 
3. ยกระดับการบริการเพ่ือรองรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรการ และแนวทาง 

 

มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 
แนวทาง 
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และ แข่งขันได้ ใน

ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน 
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ที่โดด

เด่นของจังหวัดชัยภูม ิรวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
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4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความ ร่วมมือของทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาลส าคัญของจังหวัด
ชัยภูมิ เป็นต้น 

4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ ประชาสัมพันธ์
และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 

มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้ มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 
4.2.1  สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ เข้ามา

ลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ เหมาะสมรองรับ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อ ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วน ราชการในการ
อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 

4.2.4  ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุง เส้นทาง
และพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางท่ีเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือ เพ่ิมจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็นถนน
สายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก แก่นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซึกวึก ป่าปรง
พันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ หน่วยงานที่ดูแลป่า
ไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

4.2.8 ปรับปรุงพื้นท่ีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพ่ือให้บริการประชาชนในการออกมา สันทนาการ ออก
ก าลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยว 
 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคง ความเป็นแหล่งภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซ่ึงบ่งบอกถึงถ่ิน ก าเนิด รากฐาน 

และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่น ยิ่งขึ้น 
4.3.2   พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม 
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4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม และ
สินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 

4.3.4 พัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวสู่ระดับสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ ให้บริการข้อมูล
การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ บุคลากร ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน  
และบุคคลในพ้ืนที่ มีความรู้ความสามารถ 

 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อเจ้า
พ่อพระยาแล 

แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของ จังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ 
และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและ ประชาคมโลก 
4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม ของท้องถิ่นมาพัฒนาและ
เสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ         
โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มี โอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์
ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ ชาวชัยภูมิ ในอดีตที่
นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ น าเสนอในเชิงประจักษ์
และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
 

มาตรการที่  4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส้าคัญของประเทศ 
แนวทาง 
4.5.1  ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ  
          และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ 
         ระดับประเทศ 
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาน 
         ให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเทียวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงส่งออกจ าหน่ายทั่วประเทศ 
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้”ของประเทศ 
 

มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการทองเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ รับผิดชอบ

ด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญใน การผลักดันยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
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4.6.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและ ต่อเนื่อง 

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นท่ีให้มีความ เข้มแข็ง และมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น 

4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัด
เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
1.  ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
3.  ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร 
5. การน าขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
6. การน ารถ EV มาใช้ 
7. การน าเศษวัสดุจากการเกษตรมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
8.  การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อส่งโรงงานไฟฟ้าชุมชน มาตรการ และแนวทาง 

 

มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชมชน 
แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน ท้องถิ่นและชุมชน 
5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่ มีความพร้อม 

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน การเกษตร 

เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด เป็นต้น 
5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการ ศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิต บุคลากรด้านพลังงาน 
มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ ภาคการ

ผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
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5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ พัฒนาการ
ผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน ทดแทนเพ่ือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
 

มาตรการที่ 5.3 สงเสริมและสนับสนุนการรวมลงทนกบภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลิต

พลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ผลิตไฟฟ้า

ของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานลม และ
กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

 

มาตรการที่ 5.4 สงเสริมการสรางความตระหนักในการใช้พลังงานอยา่งมคุณค่า  
แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการ พัฒนาท้องถิ่น 

และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสรมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาด และโลจิสติกส์

ในภูมิภาค 
แนวทาง 
6.1.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
6.1.2 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน และกระจายสินค้าระหว่าง ประเทศไทยกับ 
         ประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 เร่งรัดการสรรหา และพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหาร 
         จัดการ 
6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง 
6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ทุกประเภท เข้าไปฟ้ืนฟ ู 
         และซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ พร้อมจัดสรรเครื่องจักรกลหนัก 
6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น 
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      มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขน ถ่ายสินค้า

เกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง6.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือแก้ไข
ความ เดือดร้อนของ 

         ประชาชน 
6.2.3 เร่งรัดการส ารวจและตรวจเส้นทาง ตลอดจนจัดล าดับความเสียหาย และแผนการ ซ่อม 
         บ ารุงรักษาเส้นทางอย่างเป็นระบบเพ่ือประกอบการประเมินการซ่อมแซม 
6.2.4 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอในการซ่อมแซม โครงสร้าง พ้ืนฐานในท้องถิ่น 
6.2.5 ของบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วน โดยให้ได้เม็ด เงิน 
         เพียงพอต่อความต้องการในท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน  
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
1.  มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
2.  ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
 

มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 7.1 การอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไมให้มีจ้านวนเพิ่มขน 

แนวทาง 
7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็น  
         “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากรป่าไม้ อย่างมี 
         คุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของ 

                              ป่าไม้ กับผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
7.1.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท างานทุกภาคส่วน ส่วนภูมิภาค  
ส่วนกลาง NGO ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรมอนุรักษ์ต่างๆ โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
7.1.8 สร้างองค์ความรู้  หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย (ภายใต้ ข้อยกเว้น) 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๕ ~  

มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมสว่นรวมของภาครัฐเอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่และ
แหล่งน้้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้้าในภาคการเกษตร 

แนวทาง 
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่   
         จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่เป็นเอกภาพ  
         ของชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3  จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ า 
          น้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารอง เพ่ือรองรับ 
         ในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นท่ีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มีจุดแวะพักผ่อน 
         ระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
7.2.6 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตลอดจนจัดวางระบบ ชลประทาน 
         ส าหรับภาคการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าสู่ภาคการเกษตร 
7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ าเดิม แหล่งน้ าธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการกัก 
         เก็บน้ า รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ าเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
7.2.9 ผลักดันให้มีสภาลุ่มน้ าและกลุ่มผู้ใช้น้ าภาคประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการ จัดการ 
         ทรัพยากรน้ า 

 
มาตรการที่ 7.3 การน้าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจดการสิ่งแวดลอมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของท้องถิ่น / เพิ่มเติมแนวทางในการควบคุมเรื่องอากาศ (ไฟป่า , มลพิษ , ฝุ่น) 
แนวทาง 
7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ 
         ในการก าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ  
         สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ าท่วม 
7.3.5  รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
7.3.6 จัดท าข้อตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เป็นข้อบังคับและมีบทลงโทษ 
7.3.7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (สร้างกระบวนการตรวจสอบเสนอแนะ  
         แก้ไขปัญหา) รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 



~ ๕๖ ~  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หน่วยงานของภาครัฐ รฐัวสิาหกิจ และภาคเอกชน มีการบูรณาการร่วมกันในการ บริหารจัดการองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทาง 
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อ ระบบการ

บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
8.1.2   ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนา 

ให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค ประชาชน เพ่ือ

การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
8.1.8 มีหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

มาตรการที่ 8.2 ส่งเสรมการประชาสมพันธ์เชิงรกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง 
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ ประชาชนใน 
         พ้ืนที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการ เผยแพร่ข่าวสาร 
         ให้กับประชาชน 
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
8.2.4 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

 
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ เอ้ือต่อการ     
         ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



~ ๕๗ ~  

8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 
8.3.4 จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
แนวทาง 
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร 
         ปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการที่ 8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง  
แนวทาง 
8.5.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.5.2 สนับสนุนให้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ  โดยการสร้างการมี 
         ส่วนรว่มของสมาชิกสภาท้องถิ่น



~ ๕๘ ~ 
 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเป้า 
        ๒.๑  วิสัยทัศน์ 

        “เกษตรปลอดสารพิษ   คุณภาพชีวิตดี   ประชาชนมีสุข   สู่ประชาคมอาเซียน” 

       ๒.๒  ยุทธศาสตร์     
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

 

      2.3 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 

 

        2.4 ตัวชี้วัด 

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

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

        2.5  ค่าเป้าหมาย 

                - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

        2.6  กลยุทธ์ 

  ๑. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
๒. แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๓. แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
๔. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
๕. แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ความเชื่อมโยง 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 



~ ๕๙ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ าเพาะปลูกพืช 

๒. เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ ให้กับประชาชน  เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

          ๓.  เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน  ประชาชนและเกษตรกร 
               สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 

          ๔.  เพ่ือก่อสร้างวางท่อหรือร่องระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลากและบริหารจัดการ   
              ขุดลอก  ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

๕.  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงในครัวเรือนและภาคการเกษตร 

๖.  เพ่ือบ ารุงดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
 
 

ตัวช้ีวัด 

 ๑. เกษตรกรได้ใช้น้ าเพาะปลูกพืชอย่างเพียงพอ  ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน  รายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๒. ประชาชนมีทกัษะและได้รับความรู้ด้านอาชีพ น าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

           ๓.  ประชาชนและเกษตรกรได้สัญจรเส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐานและเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก 
           ๔.  ฤดูน้ าหลากน้ าไม่ท่วมขังและประชาชน  เกษตรกรมีแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

๕.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทั้งในครัวเรือนและภาคการเกษตรปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖.  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการบ ารุงดูแลรักษา 

ค่าเป้าหมาย 

                - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กลยุทธ์ 
           ๑. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า  เพ่ือการเกษตร 

๒. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๓. แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนเพ่ือการเกษตร     
๔. แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสะพานและวางท่อ/ ร่องระบายน้ า 
๕. แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
๖.  แนวทางบ ารุงดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
 
 
 

ความเชื่อมโยง 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
             ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
             ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปน็ศูนย์กลางทาง 
                                  การตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 

 



~ ๖๐ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
            ๑.  เพ่ือให้บึงแก้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบล 

  ๒.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ 
       ภายในหมู่บ้านน่าอยู่  น่ามอง   

     ๓.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

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

ค่าเป้าหมาย 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กลยุทธ์ 

๑.  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม     
 

 

ความเชื่อมโยง 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอ้านาจ  
                     ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

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. และนโยบายของรัฐบาล  

  
 



~ ๖๑ ~ 
 

ตัวช้ีวัด 

           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. และนโยบายของรัฐบาลทุกนโยบาย   

ค่าเป้าหมาย 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กลยุทธ์ 

๑. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ให้กับบุคลากรของ อบต. ประชาชนและองค์กรทุกภาค 
    ส่วนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC 
๒. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 
๓. แนวทางส่งเสริมวิธีการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริม ป้องกันระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. แนวทางการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และนโยบายของรัฐบาล 

 

 

ความเชื่อมโยง 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

๒.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

             - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ถนน ระบบประปา และระบบไฟฟ้า        
                 ให้ทั่วถึงเพียงพอ  
 

             - เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพภาคเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน                                             
                 อย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจัดตั้ง 
                 กองทุนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้า ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้สินค้า 
                 และบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาท่ีดี 
 



 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ 

การพฒันาการศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมและคุณภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ขององคก์ารบริหาร 

สว่นต าบลบา้นเป้า 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ 

การพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานและเศรษฐกจิ 

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 สุขภาพแขง็แรง 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.  เพือ่ก่อสรา้งวางท่อหรือร่องระบายน 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/ ร่องระบายน 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 

 

 

-๖๓- 

-๖๓- 



 

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 

-๖๔- 

-๖๔- 



~ ๖๕ ~ 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

     การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
            ผลวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  
ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้    
 

      ปัจจัยภายใน   
 

 - จุดแข็ง 
     ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบกฎหมาย 
     ๒.  พ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม  สภาพดินมีความสมบูรณ์  
     ๓.  มีสถานศึกษาเปิดสอนจนถึงระดับขั้นพ้ืนฐาน,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.  ขาดความรู้ความเข้าใจในการเพ่ิมคุณภาพ  เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 
     ๓.  โครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธาณูปโภคและสาธาณูปการ  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 
 

  - ข้อจ ากัด 
     ๑.  ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการก าหนดราคาของพ่อค้าคนกลาง 
               ๒.  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
                    บ้านเป้า 
               ๓.  ภาวะโลกร้อนท าให้สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร 
 
 



~ ๖๖ ~ 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
              ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

-การศึกษา 
-สังคมสงเคราะห์ 
-ศาสนาวัฒนธรรมและ  
  นันทนาการ 
-สาธารณสุข 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-เคหะและชุมชน 
-งบกลาง 

-กองการศึกษา 
-ส านักปลัด 

-กองช่าง 
-กองคลัง 

๒ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเศรษฐกิจ 

-ด้านเศรษฐกิจ 
 

-การเกษตร 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 
-เคหะและชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 

-กองคลัง 
-กอง
การศึกษา 
 

๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-เคหะและชุมชน 
 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
 

-กองคลัง 
-กอง
การศึกษา 
 

๔ การบริหารจัดการองค์กร/ 
บ้านเมืองที่ดีและการ
พัฒนาตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่และแนวนโยบาย
ของรัฐบาล 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

-บริหารงานทั่วไป 
-การรักษาความสงบภายใน 
 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

-กอง
การศึกษา 
-กองช่าง 
 

รวม 4  ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 11  แผนงาน 4 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 
 
 
 



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 ๑๑ ๒,๐๙๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๐๙๐,๐๐๐

๑.๒ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ๖ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๑๕๐,๐๐๐

๑.๓ แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ
๑๑ ๙๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๙๘๐,๐๐๐

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข ๙ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๙ ๑,๑๐๐,๐๐๐

๑.๕ แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๗๒ ๓๔,๘๖๙,๐๐๐ ๑๗๒ ๓๔,๘๖๙,๐๐๐

๑.๗ แผนงานงบกลาง ๔ ๔,๙๑๐,๐๐๐ ๔ ๔,๙๑๐,๐๐๐

รวม ๒๑๖ ๔๕,๖๙๙,๐๐๐ ๒๑๖ ๔๕,๖๙๙,๐๐๐

๒.๑ แผนงานการเกษตร ๒๗ ๖,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๖,๒๕๐,๐๐๐

๒.๒ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๕๙ ๓๓,๕๗๓,๗๐๐ ๑๕๙ ๓๓,๕๗๓,๗๐๐

รวม ๑๘๖ ๓๙,๘๒๓,๗๐๐ ๑๘๖ ๓๙,๘๒๓,๗๐๐

พ.ศ. ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำโครงสรำ้ง

    พื้นฐำนและเศรษฐกจิ

๑. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำกำรศึกษำ 

ศำสนำวฒันธรรมและคุณภำพชีวิต

 -๖๗-

พ.ศ. ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๙

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเปา้   อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์  จังหวัดชัยภูมิ

ยทุธศำสตร ์

พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 ๑๕ ๒,๔๑๐,๐๐๐ ๑๕ ๒,๔๑๐,๐๐๐

รวม ๑๕ ๒,๔๑๐,๐๐๐ ๑๕ ๒,๔๑๐,๐๐๐

๔.๑ แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป ๑๗ ๒,๖๒๐,๐๐๐ ๑๗ ๒,๖๒๐,๐๐๐

๔.๒ แผนงานรกัษาความสงบภายใน ๔ ๗๕๐,๐๐๐ ๔ ๗๕๐,๐๐๐

รวม ๒๑ ๓,๓๗๐,๐๐๐ ๒๑ ๓,๓๗๐,๐๐๐

รวมทัง้สิ้น ๔๓๘ ๙๑,๓๐๒,๗๐๐ ๔๓๘ ๙๑,๓๐๒,๗๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๙ พ.ศ. ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

 -๖๘-

ยทุธศำสตร ์

พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำแหลง่ท่องเที่ยว

   และสิ่งแวดลอ้ม

๔. กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร/ บำ้นเมืองที่ดี

และกำรพฒันำตำมแผนกำรกระจำย

อ ำนำจ

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นและ



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)

รวม

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเปา้   อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๗

 -๖๙-

พ.ศ. ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

โครงกำรพฒันำที่น ำมำจำก

แผนพฒันำหมู่บำ้นและ

แผนพฒันำชมุชน

พ.ศ. ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ ผ.๐๑/๑ 



~ ๗๐ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวดัชัยภูม ิ
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความ 
สามารถด้านต่างๆ 

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านเป้า 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ได้
แสดงความสามารถในด้านต่างๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจัดนิทรรศการ
แสดง  ผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีส าหรับผู้ปกครองกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 

เด็กและผู้ปกครองเด็ก
ศูน ย์ พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก 
อบต.บ้านเป้า 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 
ได้เผยแพร่ผลงานและผู้ปกครองมี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  อบต.บ้านเป้า 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โ คร งการแข่ ง ขั น ทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ
เด็กครบท้ัง 4 ด้าน ด้านร่างกาย, 
ด้ านอารมณ์ ,  ด้ านสั งคม,ด้าน
สติปัญญา  

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   อบต.บ้านเป้า 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เด็ กศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ ก อบต.     
บ้านเป้า ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



~ ๗๑ ~ 
 

.. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับ
ภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า 

เพื่ อปรับปรุ ง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนา เด็ กเล็ กให้      
มี ความมั่ นคง แข็ งแร ง
ปลอดภัย และสภาพแวด 
ล้อมภายในและภายนอก
ดีขึ้น 

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

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต. บ้านเป้า 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกท่ีดีสร้าง
บรรยากาศท่ี เอื้ อต่อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก นั ก เ รี ย น 
ผู้ปกครอง และครู ได้ใช้
ถนนในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๑5๐ ม. หนา  
๐.๑๕ ม .  หรื อ  พื้ น ท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
น้อยกว่า ๕25 ตร.ม จุด
ด าเนินการทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000     ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต. บ้านเป้า 
 

เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง 
และครู  ได้ใช้ถนนใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ วและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพื้นท่ี
ภายในศูนย์เด็กเล็กกว้าง
ขว้างขึ้น สะอาด  ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๓  200,000  200,000   ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต. บ้านเป้า 
 

เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง 
และครู  ได้ใช้ถนนใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ วและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการเด็กไทยว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ 
(ป้องกันเด็กจมน้ า) 

เพื่ อให้ เด็ กในเขตพื้ นท่ี 
อบต.บ้านเป้า มีทักษะใน
การเอาชีวิตรอด ในน้ า 
สามารถลอยตัวได้ และมี
ทักษะในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า 

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

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กในเขตพื้นท่ี อบต.
บ้านเป้ า  มี ทักษะใน
การเอาชีวิตรอดในน้ า 
สามารถลอยตัวได้ และ
มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ า 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



~ ๗๒ ~ 
 

.. 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า  

เพื่ อ ให้ผู้ปกครอง , เด็ก , 
แ ล ะ ค รู มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ
เช่น วันไหว้ครู,ปฐมนิเทศ, 
วันแม่, วันพ่อ 

ผูป้กครอง,เด็ก,และครู ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๔ 
กิจกรรม 

 

ผู้ปกครอง,เด็ก, และ
ครู  มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิจกรรมวันส า คัญ
ต่างๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันและค่าจัด 
การเรียนการสอน (รายหัว 
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. บ้านเป้า   

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า 

580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต.บ้านเป้า 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านเป้า 
ได้รับการสนับสนุน
ทุกด้านจาก อบต.
บ้านเป้า 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม 
(นม)ดื่ม 

-ร.ร.บ้านพรมห้วยข่าฯ 
-ร.ร.บ้านโนนชาด 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  อบต.บ้านเป้า 

    460,000 ๒ โรงเรียน 
 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย 
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

11 อ ุดหน ุน โ คร งก ารอาหาร
กลางว ันสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ี อบต.บ้านเป้า 
 

เพื่อให้เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

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

๔6๐,๐๐๐ ๔6๐,๐๐๐ ๔6๐,๐๐๐ ๔6๐,๐๐๐ ๔6๐,๐๐๐ ๒ โรงเรียน 
 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 รวม   11    โครงการ   1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๓ ~ 
 

… 

๑.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจ้างเหมารถรับ -ส่ง 
เด็กด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 

เพื่ อ ให้ เด็กด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้มีรถรับ-ส่ง ท่ีปลอดภัยได้
มาตรฐาน และเป็นการแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง 

เด็กด้อยโอกาสและ 
ผู้ยากไร้ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กด้อย
โอกาสและ   
ผู้ยากไร้

ภายในพื้นท่ี 

เ ด็ ก ด้ อ ย โ อก าสและผู้
ย า ก ไ ร้ มี ร ถ รั บ -ส่ ง ท่ี
ปลอดภัยได้มาตรฐานและ
เป็นการแบ่ง เบาภาระ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผู้ไร้ที่พ่ึงพิง 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ  
ผู้ไร้ ท่ีพึ่งพิงในด้านต่างๆ ท่ีอยู่
อ านาจหน้าท่ี ของ อบต. 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.
บ้านเป้า 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ไร้ที่

พึ่งพิง 
๑๐ หมู่บ้าน  

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ท่ีพึ่งพิง
ได้รับการช่วยเหลือด้านต่าง  ๆ

 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

๓ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
หนาว 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ผู้ประสบภัยหนาว
ในเขตพื้นท่ี อบต.
บ้านเป้า 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ผู้ประสบภัยหนาวได้รับความ
ช่วยเหลือจาก อบต. 
 

 

ส านักปลัด 

๔ โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับ 
คนพิการ 

เพื่อให้บริการคนพิการที่มาติดต่อ 
ราชการ ท่ี อบต. 

อบต. 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ทางลาด ๑ 
แห่ง 

 

คนพิการได้รับความสะดวก
ในการมาติดต่อราชการท่ี 
อบต. 

กองช่าง 

๕ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ท างานช่วงปิดเทอม 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด 
และให้มีรายได้ ช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง 

นักเรียน นักศึกษา 
ในเขตพื้นท่ี อบต. 

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

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อน 
สภาเด็กและเยาวชนต าบล 

เพื ่อสนับสนุนและขับเคลื ่อน
สภาเด็กและเยาวชนต าบลให้มี
ความเข็มแข็ง 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นท่ี 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กและ
เยาวชนใน

พื้นท่ี 

สภ า เ ด ็ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
ต าบลบ้านเป้าได้รับการ
สนับสนุนมีความเข็มแข็ง 

ส านักปลัด 

 รวม  6  โครงการ   9๕๐,๐๐๐ 9๕๐,๐๐๐ 9๕๐,๐๐๐ 9๕๐,๐๐๐ 9๕๐,๐๐๐    

 



~ ๗๔ ~ 
 

... 

๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีอบต.บ้านเป้า 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง ประเพณีลอยกระทงได้รับ
การอนุรักษ์คงอยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีอบต. บ้านเป้า 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประเพณีสงกรานต์ได้รับ
การอนุรักษ์คงอยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
เข้าพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป 

วัดและสถานปฏิบัติธรรม
ในเขตพื้นท่ี อบต.บ้าน
เป้า 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประเพณีเข้าพรรษาได้รับ
การอนุรักษ์คงอยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการประเพณีงานพระ
ไกรสีหนาท 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงาน
พระไกรสีหนาทประจ าปีของ
อ าเภอคงอยู่ ตลอดไปพร้อมท้ัง
จ าหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มแม่บ้าน 

อ.เกษตรสมบูรณ์ 40,๐๐๐ 
 

40,๐๐๐ 
 

40,๐๐๐ 
 

40,๐๐๐ 
 

40,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประเพณีงานพระไกร    สี
หนาทได้รับการอนุรักษ์คง
อยู่ตลอดไป กลุ่มแม่บ้าน
เกิ ดความสามั ค คีและมี
รายได ้

ส านักปลัด 

5 โครงการประเพณีบุญเดือนหก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงาน
ประเพณีบุญเดือนหกประจ าปีของ
จังหวัดชัยภูมิ คงอยู่ตลอดไป 

จังหวัดชัยภูมิ 50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประเพณีบุญเดือนหกได้รับ
การอนุรักษ์คงอยู่ตลอดไป  

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. บ้านเป้า  

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้
เด็กได้ออกก าลังกาย 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเป้า 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เด็ กมี สุ ขภาพร่ า งกาย ท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
อบต.บ้านเป้าต้านยาเสพติด
“อบต.บ้านเป้า เกมส์” 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนการออกก าลังกาย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต  อบต.
บ้านเป้า 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 



~ ๗๕ ~ 
 

.. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการส่งทีมกีฬา อบต. 
เข้าร่วมแข่งขัน เช่น ภูนก
แซวเกมส์, ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่ อ ส่ ง เ สริ ม ให้ บุ คลากร 
เยาวชนและประชาชนออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬา
เชื่ อมความสัมพันธ์ ของ
บุ ค ล า ก ร  ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานภายในเขต อ.
เกษตรสมบูรณ์ 

บุคลาก ร  เ ย า วชน  และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

บุคลากร เยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา  

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
คสล. บริเวณหนองสังข์ 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
ได้เล่นกีฬา รู้รักสามัคคีและ
สุขภาพแข็งแรง 

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

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

   ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความสามัคคีและมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
คสล. ภายในหมู่บ้าน  ม.11 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
ได้เล่นกีฬา รู้รักสามัคคีและ
สุขภาพแข็งแรง 

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

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐    ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความสามัคคีและมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  

กองช่าง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๖ ~ 
 

…. 

๑.๔  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยา - 
ศาสตร์หรือการแพทย์ 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ฯลฯ 

ประชาชน เด็กเล็ก 
และสัตว์เลี้ยงทุก
หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี  

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐ หมู่บ้าน 
๒ โรงเรียน 

๑ ศูนย์พัฒนาฯ 

ประชาชน  เด็กเล็ก 
และสัตว์เลี้ยงไม่ป่วย
เป็นโรคติดต่อ 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปริมาณขยะ  

เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะในเขตพื้นท่ี 

ทุกครัวเรือนในเขต
พื้นท่ี 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑๐ หมู่บ้าน 
 

เขตพื้ น ท่ีมีปริ มาณ
ขยะลดลง 

ส านักปลัด 

3 โครงการต าบลบ้านเป้าร่วมใจ 
ก า จั ดภั ย โ รคพิ ษสุ นั ขบ้ า 
ประจ าปี 

เพื่ อควบ คุมป้ อ ง กั นก า ร
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 

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

ต าบลบ้านเป้ าไม่มี
การระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นท่ี 

พื้นท่ีในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑๐ หมู่บ้าน 
 

พื้นท่ีต าบลบ้านเป้ามี
การป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5  

ส านักปลัด 

5 โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อต่างๆ  

เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 
ในหมู่บ้าน 

พื้นท่ีในเขต อบต. 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ๑๐ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

6 โ ค ร ง ก า ร ต า บ ล จั ด ก า ร
สุขภาพ 

เ พื่ อ ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
ประชาชนตามกลุ่มวัย 

กลุ่มเด็กและสตรี วัย
เรียน วัยรุ่น วัยท างาน 
ผู้สูงอายุ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ๑๐ หมู่บ้าน ดูแลสุขภาพประชาชน 
ตามกลุ่มวัยต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาล เบื้องต้น 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุได้ทัน ท่วงที 

เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ,  
อปพร.,อสม. 
ประชาชนท่ัวไป 
 ในเขตพื้นท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ี
เจ็บป่วยได้รับ
ประโยชน์๙๐ % 

ผู้ป่วยได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
สามารถช่ วย เหลือ
น าส่ ง  รพ. ได้อย่ า ง
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๗ ~ 
 

...... 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

เ พื่ อ อ บร ม ใ ห้ ค ว า มรู้ แ ก่
ประชาชนให้รู้วิธีป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ประชาชนในพื้นท่ี 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

9๐% 

ประชาชนมีความรู้วิธี
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออก 

ส านักปลัด 

9 โครงการจัดหน่วยบริการ
การแพทย์ ฉุกเฉิน 

เพื่อให้บริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีรับ
ผิด- ชอบของ อบต.
บ้านเป้า 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๑๐๐% 

ประชาชนได้รับการ
ให้ บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๘ ~ 
 

๑.๕  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันความ
รุนแรงกับเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 
 

เพื่อเป็นป้องกันความรุนแรง
กับเด็ก  สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

ห มู่ บ้ า น ใ น เ ข ต
พื้ น ท่ี รั บผิ ดชอบ 
อบต.บ้านเป้า 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

๑๐ หมู่บ้าน 
 

เด็ก สตรีและบุคคลใน
ค ร อ บ ค รั ว มี ค ว า ม
ปลอดภัย และความสุข 

 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ประชาชนในเขต 
อบต.บ้านเป้า 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

๑๐ หมู่บ้าน 
 

ในเขตพื้นท่ีต าบลได้รับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

ส านักปลัด 

 รวม   2   โครงการ   600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐    

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๙ ~ 
 

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า ม.๑ 

เพื่อระบายน้ าไม่ ให้
ท่วมขังและระบายได้
ทันที 

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

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

กองช่าง 

๒ โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ร่ อ ง ร ะบาย น้ า     
คสล. ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายสุด  
การะเกด-นายบุญชู   เลิศขามป้อม ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร     
ลึก๐.๔๐เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

 ๑๖๐,๐๐๐ 
 

 ร่องระบายน้ า 
๑ สาย 

 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายบันดล  
ลาภปรากฏ-สุดเขตวัดทุ่มศิลา  ม.๔ 

เพื่อให้ น้ าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร    
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 

๔ 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 
 

 ๓4๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล .
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสังวาล  
ถาดพลกรัง - บ้านนายชุมพร  ประณีต
พลกรัง ม.๔ 

เพื่อให้ น้ าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร     
ลึก๐.๔๐เมตร   
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๓4๐,๐๐๐ 
 

๓4๐,๐๐๐ 
 

 ๓4๐,๐๐๐ 
 

 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนางบุญตา บุรัมย์-
บ้านนายสมหมาย  รุ่งเกษตร  ม.๔ 

เพื่อให้ น้ าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๒๐๐ 
เมตร 

 ๓4๐,๐๐๐ 
 

๓4๐,๐๐๐ 
 

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 จากบ้านนายทองมาก  
บัวโค้ง-บ้านนางหนูแว่น  ยาขามป้อม  
ม.๔ 

เพื่อให้ น้ าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๒๐๐ 
เมตร 
 

๓4๐,๐๐๐ 
 

๓4๐,๐๐๐ 
 

 ๓4๐,๐๐๐ 
 

 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๐ ~ 
 

…. 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายวรรณ  
นิลโอโล–บ้านนางสมจิตร  ยาขามป้อม  
ม.๔ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ลึก ๐.5๐ เมตร  ยาว    
5๐ เมตร   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอกร่องระบายน้ าเสียฝั่ง
ทิศเหนือของบึงแก้ง ม.๔ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่๔  ขุดลอกยาว ๔๖๐ 
เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร 

 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐  2๐๐,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 
 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน สายโนนสังข์-วังม่วง หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว 20๐ 
เมตร   

 32๐,๐๐๐ 32๐,๐๐๐  32๐,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 
 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน -บ้านนางทองออน   
ลาภทว ีม.๖ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

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

๓24,๐๐๐ ๓24,๐๐๐ ๓24,๐๐๐  ๓24,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

12 โครงการร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
จากบ้านนายสอน-บ้านนางสมใจ ม.๖  
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

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

40๐,๐๐๐ 
 

 40๐,๐๐๐ 
 

  ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

๑3 โครงการร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
จากบ้านนางบุดดี  ศรีหาวัด-สะพาน      
ม.๖ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๖ กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร   ยาว 12๐ 
เมตร 

๓24,๐๐๐  ๓24,๐๐๐  ๓24,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

14 โครงการร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
ซอยปู่ตา ม.๖ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๖ กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร    ยาว ๑๒๐ 
เมตร 

 ๓24,๐๐๐  ๓24,๐๐๐ ๓24,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

15 โคร งการก่ อสร้ า ง ท่อลอด เหลี่ ย ม 
(บล๊อกคอนเวส) จากที่นานางทองม้วน-
ซีวิวรีสอร์ท ม.๘ 
 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมให้ระบายน้ า
ไม่ ให้ ท่วมขั งและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ ม. 
สูง ๒.๑๐ ม. 

  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

น้ า ไ ม่ ท่ ว ม ขั ง
และระบายได้
ทันที 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



~ ๘๑ ~ 
 

..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
(บล๊อกคอนเวส) จากท่ีนานาย
มัด-นานายยอด ม.๘ 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมให้ระบายน้ า
ไม่ ให้ ท่วมขั งและ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่๘ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ ม.  
สูง ๒.๑๐ ม. 

๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

น้ าไม่ท่วมขัง
และระบาย
ได้ทันที 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนาย
สุทธิ ลาภโชค-คลองชลประทาน  
ม.๑๐ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๑๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก 
๐.๔๐ ม.ยาว 12๐ ม. จากบ้าน
นายสุทธิลาภโชค-คลองชลประทาน   

๓๒4,๐๐๐ 
 

 ๓๒4,๐๐๐ 
 

๓๒4,๐๐๐ 
 

๓๒4,๐๐๐ 
 

ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขัง
และระบาย
ได้ทันที 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
จากทางเข้าโรงเรียนบ้านโนน
ชาด-บ้านนายโกพิศ ดวงภมร  
ม.๑๑ 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ ที่  ๑๑ กว้ าง๐.๕๐ ม. ลึ ก 
๐.๔๐ม. ยาว1๒๐ม.จากโรงเรียน 
บ้าน โนนชาด - ท่ีบ้านนายโกพิศ   
ดวงภมร   

  ๓๒4,๐๐๐ 
 

๓๒4,๐๐๐ 
 

 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขัง
และระบาย
ได้ทันที 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
จากบ้านนางสมทรง-นางทองด า  
ม.๑๒ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว 12๐ เมตร 

 ๓๒4,๐๐๐ ๓๒4,๐๐๐ ๓๒4,๐๐๐  ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขัง
และระบาย
ได้ทันที 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
จากบ้านนางสบู่-บ้านนายบุญมี  
ม.๑๒ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว 12๐ เมตร 

๓๒4,๐๐๐  ๓๒4,๐๐๐  ๓๒4,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขัง
และระบาย
ได้ทันที 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
จากบ้านนางพรพรรณ บางศิริ-
หน้าบ้านนายทศพร แสงขามป้อม  
ม.๑๒ 
 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว 12๐ เมตร 
 

 ๓๒4,๐๐๐ ๓๒4,๐๐๐  ๓๒4,๐๐๐ ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขัง
และระบาย
ได้ทันที 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
จากสามแยกโรงสีของนาย    
โย  ขันต๊ะ-หลังบ้านนายนิคม  
ลาภบุญ  ม.๑3 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑3 กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.5๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

 200,000 200,000  200,000 ร่องระบายน้ า  
๑ สาย 

น้ าไม่ท่วมขัง
และระบาย
ได้ทันที 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๒ ~ 
 

....... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ข้ามห้วยทุ่งหนองอี เริ ง  
จากนานางเบญ-นานายเปรียญ 
ธรรมกุล   ม. ๑๓ 

เพื่ อก่ อสร้ า ง ท่อลอด
เหลี่ ย ม ให้ ร ะบาย น้ า
ไม่ให้ท่วมขังและระบาย
ได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร 
สู ง ๒.๑๐ เมตร ข้ามห้วย ทุ่ง
หนองอีเริง  จากนานางเบญ-นา
นายเปรียญ ธรรมกุล 

๔5๐,๐๐๐  ๔5๐,๐๐๐  ๔5๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

น้ า ไม่ ท่วมขั งและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

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

เพื่ อก่ อสร้ า ง ท่อลอด
เหลี่ ย ม ให้ ร ะบาย น้ า
ไม่ให้ท่วมขังและระบาย
ได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร 
สูง ๒.๑๐ เมตร วังกระหนวน 
จากนานางสมคิด-นานายเสน่ห์ 

๔5๐,๐๐๐   ๔5๐,๐๐๐ ๔5๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

น้ า ไม่ ท่วมขั งและ
ระบายได้ทันที 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากท่ีนายค าอ้ าย -บ้ านนาย
ละเอียด ม. ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

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

10๐,๐๐๐ 
 

 10๐,๐๐๐ 
 

  ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง    
จากนายสมหมาย  แสนสาลา-
ท่ีนายสุรินทร์  ลีโนนเขวา ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑ จากนายสมหมาย แสน
สาลา-ท่ีนายสุรินทร์ ลีโนนเขวา 

200,๐๐๐ 
 

 200,๐๐๐ 
 

 200,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากแยกถนน คสล.หลังบ้าน
นายสมหมาย  แสนสาลา–ท่ี
นายบุญมา กู้เขียว  ม.๑  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑ จากแยกถนน คสล.หลัง
บ้านนายสมหมาย  แสนสาลา–
ท่ีนายบุญมา   กู้เขียว  

  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากท่ีนางหวา-    
ท่ีนายผู้ใหญ่มิตร   ม.๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใ ช้ เ พื่ อ ก า ร ท า
เกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๓ จากท่ีนางหวา-ท่ีนาย
ผู้ใหญ่มิตร    

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐   เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๘๓ ~ 
 

..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
เพื่ อการเกษตรจากท่ีนางหวา -      
ท่ีนางหลง  ม.๓ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๓ จากท่ีนางหวา -    
ท่ีนางหลง    

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

30 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
บริเวณร้านขายปลา  ม. ๓  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๓ บริ เวณร้านขาย
ปลา 

15,๐๐๐ 
 

    ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

31 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า 
ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ 
 

    ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

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

กองช่าง 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากท่ีนานางสุภาพ  
ฤาชา- นานางกัญญารัตน์  วงษ์มา  
ม.๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๓ จากท่ีนานางสุภาพ   
ฤาชา-นานางกัญญารัตน์  
วงษ์มา   
 

 ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากท่ีนายอินสวา  
นามวิจิตร-ท่ีนายก าจัด  ลอดแก้ว  
ม.๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๓ จากท่ีนายอินสวา  
นามวิจิตร-ท่ีนายก าจัด  
ลอดแก้ว   

 ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
เพื่อการเกษตรจากท่ีนายคงคา    
ลาภสถิตย์ - ท่ีนายรุ่งนิรัน ขวัญพูล  
ม.๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๓ จากท่ีนายคงคา 
ลาภสถิตย์ -ท่ีนายรุ่งนิรัน 
ขวัญพูล   

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากบ้านนางหนู
แว่น-นายอุบล  ม.๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๔ จากบ้านนางหนู
แว่น-นายอุบล   

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 
 



~ ๘๔ ~ 
 

...… 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

36 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
บริเวณลานกีฬาหนองสังข์  ม.๔ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ ที่ ๔ บริ เ วณลานกีฬ า
หนองสังข์   

3๐,๐๐๐     ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

37 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
บริ เวณหัวสะพาน (บ้านนาง
น้อย,ประนม,นราพล)  ม.๔ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๔ บริ เวณหัวสะพาน 
(บ้านนางน้อย,ประนม,นรา
พล)  ม.๔ 

2๐,๐๐๐     ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่ อการเ กษตรจ า ก ท่ีน า ง        
อ าพร  ถาดพลกรัง-ท่ีนายจ าปา 
วัฒนาภูมิชัย ม.๔  

เพื่ อ ใ ห้ เ กษตรก รมี
ไฟฟ้าใช้ เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๔ จาก ท่ีนางอ าพร  
ถาดพลกรั ง -ท่ีนายจ าปา 
วัฒนาภูมิชัย 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เ ก ษ ต ร ก ร มี ไ ฟ ฟ้ า     
ใช้เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
เพื่ อก าร เกษตรจาก ท่ีนา ง     
อ าพร  ถาดพลกรัง-ท่ีนายจ าปา 
วัฒนาภูมิชัย ม.๔  

เพื่ อ ใ ห้ เ กษตรก รมี
ไฟฟ้าใช้ เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๔ จาก ท่ีนางอ าพร  
ถาดพลกรั ง -ท่ีนายจ าปา 
วัฒนาภูมิชัย 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เ ก ษ ต ร ก ร มี ไ ฟ ฟ้ า     
ใช้เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากท่ีนานาง  
บุญเรือง ยุวนานนท์–ท่ีแม่ดล   
ม.๔  

เพื่ อ ใ ห้ เ กษตรก รมี
ไฟฟ้าใช้ เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๔ จากท่ีนานางบุญ
เรือง  ยุวนานนท์ – ท่ีแม่ดล 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เ ก ษ ต ร ก ร มี ไ ฟ ฟ้ า     
ใช้เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการ เกษตรจากท้ายบ้าน
ฝั่งขวา-บ้านดอนหัน (นอกเขต) 
ม. ๔ 

เพื่ อ ใ ห้ เ กษตรก รมี
ไฟฟ้าใช้ เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ที่๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า  ปักเสาพาดสาย 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐  2๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เ ก ษ ต ร ก ร มี ไ ฟ ฟ้ า     
ใช้เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

 
 
 

 



~ ๘๕ ~ 
 

..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนาง        
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 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากสะพาน  
ข้ามล าน้ าพรมฝ่ังซ้าย-ท่ีนานาง     
บุญปัน  เลิศขามป้อม  ม.๔     
(ท าการนอกเขต) 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๔ จากสะพานข้าม   
ล าน้ าพรมฝั่งซ้าย-ท่ีนานาง   
บุญปัน  เลิศขามป้อม 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

  ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรพร้อมติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่างจากบ้านนางแคล้ว 
ดอกเข็ม-นายสมพงษ์   สุดมั่งมี   
ม.๔  

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ นางแคล้ว ดอกเข็ม-
นายสมพงษ์  สุดมั่งมี 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากบึงไข่ นุ่น–ท่ีนานางบุญตา     
บุรัมย์   ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๔ จากบึงไข่นุ่น–ท่ีนา
นางบุญตา บุรัมย์ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า     
เพื่อการเกษตรจากท่ีนายบุญชู 
เลิศขาม ป้อม -ท่ีนางสุวิชุดา  
เหิมทะยาน  ม.๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ ที่  ๔  จ าก ท่ีนายบุญชู  
เลิศขามป้อม-ท่ีนางสุวิชุดา  
เหิมทะยาน   

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากท่ีนางประนม 
ทองคนทา -ท่ี พ่ อ ส มห ม า ย       
รุ่งเกษตร  ม.๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๔ จากท่ีนางประนม  
ทองคนทา -ท่ีพ่อสมหมาย   
รุ่งเกษตร   

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐   เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 

 



~ ๘๖ ~ 
 

....... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

48 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตรจากท่ีนานางรัก  
กว้างขวาง-ท่ีนานางประนอม  
ถาดพลกรัง ม.๔ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๔ จากท่ีนานางรัก  
กว้างขวาง-ท่ีนานางประนอม  
ถาดพลกรัง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

49 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ตามถนนสายโนนสังข์-วังม่วง 
ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕ ขยายเขตปักเสา 
พาดสาย  ภายในหมู่บ้าน 
ถนนสายโนนสังข์-วังม่วง 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

 30๐,๐๐๐ 
 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
จากบ้านโนนสังข์-บ้านวังม่วง    
ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕ จากบ้านโนนสังข์-
บ้านวังม่วง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่ างป้องกั นการเกิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ มี ค ว า ม
ปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

52  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า    
เพื่ อการเกษตรจากห้วยแล้ ง -  
บ้านโนนสังข์  ม.๕ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๕ ห้วยแล้ง-บ้านโนน
สังข์ 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

53  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่ อการเกษตรจากห้วยแล้ ง-    
โสกตานะ ม.๕ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๕ ห้วยแล้ง-โสกตานะ 2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

54  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่ อการ เกษตรบริ เ วณหลั ง
โรงเรียนโนนสังข์ (เก่า) ม.๕ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๕ บริเวณหลังโรงเรียน
โนนสังข์ (เก่า) 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๗ ~ 
 

..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากท่ีนายฉลอง ส าราญรื่น-  บ้าน
นายสัญญา  ลาภคุณ  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕  จากท่ีนาย
ฉลอง ส าราญรื่น-บ้าน
นายสัญญา  ลาภคุณ  
ม.๕ 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

56 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างซอย
โสกตานะ ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕  ซอยโสกตานะ 15๐,๐๐๐ 
 

  15๐,๐๐๐ 
 

 ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

57 โครงการขยายหม้อแปลงภายใน
หมู่บ้าน ม.5  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บ้าน  ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สายจากท่ีนาสุรินทร์ - ท่ีนายค า
ปัน ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕ ขยายเขตไฟฟ้า 
ปักเสาพาดสาย 

 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐  10๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภาย ในหมู่บ้าน  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕ ขยายเขตปัก
เสา พาดสาย  ภายใน
หมู่บ้าน 

  2๐๐,๐๐๐  2๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

60 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ศูนย์การเรียนรู้ ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ ศูนย์การเรียนรู้ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

61 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่ อการเกษตรจาก ท่ีนายรุ่ ง
เพชร–นายล้ า  คันภูเขียว ม.๖ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๖ จากท่ีนายรุ่ ง
เพชร–นายล้ า คันภูเขียว 

 20๐,๐๐๐ 
 

 20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมี ไฟฟ้าใช้
เ พื่ อ ก า ร ท า เ ก ษต ร 
กรรม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



~ ๘๘ ~ 
 

..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

62 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตรจากท่ีนายทองใบ  งาหอม 
–ท่ีนางจินดา  นามวิจิตร  ม.๖ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๖ จากท่ีนายทองใบ  งา
หอม –ท่ีนางจินดา  นามวิจิตร   

 20๐,๐๐๐ 
 

 20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เ พื่ อ ก า ร ท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายบัวคลี่  
โสมา-นานายมุก  ฤาชา ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายบัวคลี่  
โสมา-นานายมุก  ฤาชา   

 20๐,๐๐๐ 
 

 20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

64 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายบัวคลี่  
โสมา-นานายมุก  ฤาชา ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายบัวคลี่  
โสมา-นานายมุก  ฤาชา   

 20๐,๐๐๐ 
 

 20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

65 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนางสยาม-   
ท่ีนานายประสงค์ จวบสุข ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสยาม-
ท่ีนานายประสงค์ จวบสุข ม.
๖ 

 20๐,๐๐๐ 
 

  20๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

66 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ท่ีนานางอัญชลี -นานายประกอบ    
ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๖ จากท่ีนานางอัญชลี-
นานายประกอบ 

 ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

67 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายไมตรี-
นางศิวาพร-นายคง  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖  จากบ้านนายไมตร-ี
นางศิวาพร-นายคง 

  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 



~ ๘๙ ~ 
 

..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

68 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
เพื่อการเกษตรจากนายประสาน-
นายทรงชัย  สุขสวัสดิ์  ม.๖ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๖ จากนายประสาน -
นายทรงชัย  สุขสวัสดิ์   

 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐  10๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

69 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านจากหอน้ าประปา-
ซอยปู่ตา ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ มี ความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ จากหอ
น้ าประปา-ซอยปู่ตา   

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ าแสง
สว่ างป้ องกันการเกิ ด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

70 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนางทอง
ล้วน จวบสุข-นางสวน  สน่ันเมือง  
ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ มี ความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางทอง
ล้วน จวบสุข-นางสวน  
สน่ันเมือง   

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

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

กองช่าง 

71 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนางสุภาพ-
นางค านาง  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ มี ความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสุภาพ 
-นางค านาง   

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

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

กองช่าง 

72 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้ า
ภายในหมู่บ้าน ม.6  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ มี ความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 6 ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

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

กองช่าง 

73 โครงการขยายหม้อแปลงจากท่ี     
นานางประกาย  ดาวศรี-ท่ีนานาย
อัญชลี  ขุนจันทร์  ม.6  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ มี ความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  6  จ าก ท่ีน านา ง
ประกาย  ดาวศรี -ท่ีนา
นายอัญชลี  ขุนจันทร์ 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

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

กองช่าง 

 

 



~ ๙๐ ~ 
 

... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

74 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.8  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ห มู่ ที่  8  ภ า ย ใ น
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จ านวน ๕ จุด 
จากทางหลวง 2159-
บ้านนางบาหยัน ตอพล 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

  ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

76 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายเวียง ลาภขวัญ-คลอง ๙    
ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๘  จากบ้านนาย
เวียง  ลาภขวัญ-คลอง๙   

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

77 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนายสุบัน  จันทเสน - 
คลอง๙  ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘  จากบ้านนาย  
สุบัน  จันทเสน-คลอง๙   

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

78 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
โรงฟอกถุงขยะรีไซเคิล–คลอง ๙   
ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากโรงฟอกถุง
ขยะรีไซเคิล–คลอง ๙ 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

79 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากซีวิวรีสอร์ท-นายสมอ ลือก าลัง 
ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๘จากซีวิวรีสอร์ท-
นายสมอ  ลือก าลัง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

80 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
จากบ้านนาย  บุญหนา ส่งเสริม-
คลองชลประทาน  ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

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

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ ๙๑ ~ 
 

... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

81 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนายเอก โคจ านง–คลอง ๙  
ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๘ จากบ้านนายเอก     
โคจ านงค์–คลอง ๙ 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

82 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากแยกทางหลวง ๒๑5๙–ท่ีนา
นางละมุน  ฤาแรง ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากแยกทางหลวง 
๒๑5๙–ท่ี นานางละมุน  
ฤาแรง  ม.8 

 300,๐๐๐ 
 

300,๐๐๐ 
 

 300,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

83 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากไร่มังกรทอง- 
เซียงน้อย  ม.8 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ 8 จากไร่มังกรทอง- 
เซียงน้อย   

 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐  50๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

84 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
เพื่อการเกษตรทางเข้าเซียงน้อย    
ม.10 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ 10 ทางเข้าเซียงน้อย      ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจาก
บ่อขยะ-บ้านโนนชาด ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 10จากบ่อขยะ-บ้าน
โนนชาด   

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

86 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
เพื่อการเกษตรจากท่ีนานายสมนึก  
สุดมั่ งมี -นานายดอน ยายแดง     
ม.10 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ ที่  10จากท่ีนานาย
สมนึก  สุดมั่งมี-นานายดอน 
ยายแดง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

87 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนายชลจิตร-นายโกวิท   
ม.๑๐  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐บ้านนายชลจิตร-
นายโกวิท 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๒ ~ 
 

.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

88 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากท่ีนางแดง-ท่ีนานายอ านวย 
ขืนเขียว  ม.๑๐  
 

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

หมู่ที่ ๑๐ จากท่ีนางแดง-ท่ี
นานายอ านวย ขืนเขียว   

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

89 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากปั ๊มน้ ามัน-บ้านโนนสังข์  
ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑๐   1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐  1๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

90 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.๑0  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑0 ภายในหมู่บ้าน  ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

91 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนายสุทธิ-นานายอ๊อด  
ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐ ขยายเขตไฟฟ้า 
ปักเสา พาดสาย 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

92 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากนายสมอาจ -นานายจู      
ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  ๑๐ จากนายสม
อาจ-นานายจู 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

93 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนายบุญมา-ค าปากช้าง   
ม.๑๑ 

เพื่ อให้ประชาชนมี ไฟฟ้า  
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

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

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

94 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้ านจากบ้านนาย   
บุญสิน เหล่าลาภ-บ้านนางพร  
ศรีวงษา   ม.๑1 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านนายบุญสิน 
เหล่าลาภ - บ้านนางพร      
ศรีวงษา    

1๐๐,๐๐๐ 
 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

 
 
 



~ ๙๓ ~ 
 

..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

95 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
คุ้มโนนสวรรค์ จากบ้านนางพานิต-
บ้านนางสังเวียน  ม.๑๑ 

เพื่ อให้ประชาชนมี ไฟฟ้า  
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางพา
นิต-บ้านนางสังเวียน   

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

96 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากบ้านนางตอง-บ้านนายบัวฮอง  
ม.๑๑  

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

หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนาง
ตอง-บ้านนายบัวฮอง 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

97 โครงการขยายเขตไฟฟ้ าแรงต่ า           
เพื่อการเกษตรจากท่ีนานายกันหา 
เหล่าลาภ-ท่ีนานายสุบิน สนเจริญ  
ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑จากท่ีนายกันหา 
เหล่าลาภ-ท่ีนานายสุบัน  
สนเจริญ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากบ้านนายสมศรี–
ท่ีนานายวิชัย  สุจริต ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่๑๑ จากบ้านนาย
สมศรี -ท่ี น า น า ย วิ ชั ย  
สุจริต   

๒๐๐,๐๐๐ 
 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

99 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากบ้านนางทอง
ล้วน- ท่ีนานายจรูญ  ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๑๑ จากบ้านนาง
ทองล้วน-ท่ีนานายจรูญ    

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

100 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
เพื่อการเกษตรจากท่ีนางตุ๊-นานาย
อัมพร  ม. ๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากท่ีนางตุ๊-
นานายอัมพร 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

101 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากคุ้มโนนสวรรค์-ท่ีนางพานิต-
นายสังเวียน  ม. ๑๑ 

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

หมู่ที่  ๑๑ จากคุ้มโนน
สวรร ค์ -ท่ีนางพานิต -
นายสังเวียน   

 4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

 4๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

102 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
จากคุ้มโนนสวรรค์-ท่ีนางพานิต-
นายสังเวียน  ม. ๑๑ 

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

หมู่ที่  ๑๑ จากคุ้มโนน
สวรร ค์ -ท่ีนางพานิต -
นายสังเวียน   

 5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



~ ๙๔ ~ 
 

 
……. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

103 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนางณัฐชล-คุ้มโนนสวรรค์  ม. ๑๑ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
ก า ร เ กิ ดอุ บั ติ เ หตุ  มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนาง
ณัฐชล-คุ้มโนนสวรรค์   

4๐๐,๐๐๐ 
 

 4๐๐,๐๐๐ 
 

 4๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุบัติ เหตุ   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

104 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจาก
บ้านนางณัฐชล-คุ้มโนนสวรรค์  ม. ๑๑ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
ก า ร เ กิ ดอุ บั ติ เ หตุ  มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนาง
ณัฐชล-คุ้มโนนสวรรค์   

5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุบัติ เหตุ   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

105 โครงการขยาย เขตไฟฟ้ าแรงต่ า     
เพื่อการเกษตรจากบ้านนายบุญมา-
เขื่อนเจ้าประเทศ ม.๑๑ 

เพื่ อ ใ ห้ เ กษตรก รมี
ไฟฟ้าใช้ เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายบุญ
มา- เขื่อนเจ้าประเทศ    

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

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

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไ ฟ ฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง
ป้องกันการเกิดอุบัติ 
เหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑1 ขยายเขตสาย
ดับ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง จ านวน 20 จุด 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุบัติ เหตุ   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

107 โครงการขยาย เขตไฟฟ้ าแรงต่ า       
เพื่อการเกษตรจากฝายห้วยใหญ่-
บ้านโนนสังข์   ม.๑๑ 

เพื่ อ ใ ห้ เ กษตรก รมี
ไฟฟ้าใช้ เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๑๑ จากฝายห้วย
ใหญ-่บ้านโนนสังข์  

 200,000 200,000  200,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

108 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การ เกษตร จากฝายห้วยใหญ่-ท่ีนา
นายเทอม    ม.๑๑ 

เพื่ อ ใ ห้ เ กษตรก รมี
ไฟฟ้าใช้ เพื่อการท า
เกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๑๑ จากฝายห้วย
ใหญ-่ท่ีนานายเทอม   

 200,000 200,000  200,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

109 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบ้านนายพงษ์สิน  
ลือปรีชา ม.๑๑ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไ ฟ ฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง
ป้องกันการเกิดอุบัติ 
เหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๑๑ บ้านนายพงษ์
สิน ลือปรีชา  

 50,000 50,000   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุบัติ เหตุ   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



~ ๙๕ ~ 
 

…….. 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

110 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตรจากท่ีนา
นายมานิตย์   ลาภเงิน-ท่ีนาง
สมนึก  ลาภโชค ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

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

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่ อ ก า รท า เ กษตร 
กรรม 

กองช่าง 

111 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตรจากท่ีนา
นายบุญหนา ค าจันทร์-ศูนย์
ปฏิบัติธรรมวัดป่าภูนกแซว  
ม.๑๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากท่ีนานายบุญ
หนา ค าจันทร์-ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดป่าภูนกแซว 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่ อ ก า รท า เ กษตร 
กรรม 

กองช่าง 

112 โครงการขยายหม้อแปลง
ไฟฟ้า  ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑1 ภายในหมู่บ้าน 3๐๐,๐๐๐ 
 

    ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

113 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าจากท่ีนางแขไข -วัดป่า     
ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑2 ภายในหมู่บ้าน 3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

114 โครงการขยายหม้อแปลง
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ม.๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑๒ ภายในหมู่บ้าน  ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

115 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
จากท่ีนางแขไข-นางเฉลียว    
ม.๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๒ จากท่ีนางแขไข-
นางเฉลียว  
 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 



~ ๙๖ ~ 
 

..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

116 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากบ้านนาย
วาสนา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ เพื่ อการท า เกษตร 
กรรม 

หมู่ ที่  ๑๒  จ ากบ้ านนาย
วาสนา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

  เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

117 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากบ้านนางแข
ไข–ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
ม.๑๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ เพื่ อการท า เกษตร 
กรรม 

หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางแขไข 
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  

3๐๐,๐๐๐ 
 

 3๐๐,๐๐๐ 
 

  เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

118 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากท่ีนางสม
จิต-ท่ีนานางทองด า  ม.๑๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ เพื่ อการท า เกษตร 
กรรม 

หมู่ที่๑๒ จากท่ีนางสมจิต-   
ท่ีนานางทองด า   

 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

  เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการท าเกษตร 
กรรม 

กองช่าง 

119 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง
เส้นบ้านหญ้านาง-บ้านดอนหัน 
ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านหญ้านาง - 
บ้านดอนหัน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

120 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
บ้านนายสมชาย-นายสายัณห์ 
ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๑๓ บ้านนายสมชาย-      
นายสายัณห์ 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เหตุ  มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

121 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากท่ีนายวิฑูรย์ -หนองหญ้า
ปล้อง ม.๑๓  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ จากท่ีนายวิฑูรย์- 
หนองหญ้าปล้อง 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เหตุ  มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๗ ~ 
 

--- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

122 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายเวิน - บ้านนายวีระศักดิ์ 
ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายเวิน-
บ้านนายวีระศักดิ์   

 2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เหตุ  มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

123 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
สายเดิ่นอีเคียว-หนองหญ้าปล้อง    
ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ จากสายเดิ่นอีเคียว-
หนองหญ้าปล้อง 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เหตุ  มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

124 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ท่ีนายสมชาย แดงนกขุ้ม-บ้านนาย
นิรุต  กลิ่นสี ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ จากท่ีนายสมชาย 
แดงนกขุ้ ม -บ้ านนายนิ รุ ต  
กลิ่นส ี

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เหตุ  มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

125 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ท่ีปั๊มน้ ามัน-ท่ีนายพันธ ์ ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๓ จากท่ีปั๊มน้ ามัน-ท่ี
นายพันธ ์

 2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เหตุ  มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

126 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ท่ีส าเหรอ – นางดวง ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๑๓ จาก ท่ีจาก ท่ีส า
เหรอ – นางดวง 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เหตุ  มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

127 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ไร่รังสิมัน-คิมป่ากรุง ม.๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติ เหตุ  มีความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๑๓ จากไร่ รั งสิมัน -  
คิมป่ากรุง 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



~ ๙๘ ~ 
 

 

..... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

128 โครงการติดตั้ ง ไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน ระบบ
โซล่าเซลล ์

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ทุกหมู่บ้านในเขต 500,000 500,000    ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

129 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า (เพิ่มเติม) 
บ้านเป้า ม.๘ (ซอยมีจงมี) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แรงต่ าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘  ซอยมีจงม ี 10๐,๐๐๐  10๐,๐๐๐  10๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ ท่ีพักสงฆ์บ้ านทิก     
ม.๓ 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้ ใ ช้
อาคารในการประกอบพิธี
ทางศาสนกิจ ต่างๆ 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร 

๔68,๐๐๐     ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคาร
ในการประกอบพิธี
ทางศาสนกิจต่างๆ 

กองช่าง 

131 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ (ศาลา
กลางบ้าน)  ม.4 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้ ใ ช้
อาคารเป็นศูนย์การเรียนรู้
และประกอบกิจกรรมต่างๆ 

หมู่ที่ 4  250,๐๐๐     ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคาร
เป็นศูนย์การเรียนรู้
และประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างลานอเนก 
ประสงค์ภายในหมู่บ้านบริเวณ      
วัดบ้านโนนสังข์ ม. ๕ 

 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ลาน
ในการประกอบกิจกรรม
และพิธีทางศาสนกิจต่างๆ 

หมู่ที่ ๕  บริเวณวัดบ้าน
โนนสังข์ 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ใช้ลานใน
การประกอบกิจกรรม
และพิธีทางศาสนกิจ
ต่างๆ 

กองช่าง 

133 ถมท่ีสาธารณะประโยชน์     
(ปู่ตา) ม.๖ 

เ พื่ อ ป รั บ พื้ น ท่ี บ ริ เ ว ณ
สาธารณะประโยชน์ (ปู่ตา) 
ให้มีระดับเดียวกัน 

หมู่ที่ ๖ กว้าง 30 เมตร 
ยาว ๔๐ ม. ลึก 3 ม. 
ปริมาตร –ดินถม 
3,600 ลบ.ม. 

 30๐,๐๐๐  30๐,๐๐๐  ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

พื้นท่ีบริ เวณบริ เวณ
สาธารณะประโยชน์     
( ปู่ ต า ) ใ ห้ มี ร ะ ดั บ
เดียวกัน 

กองช่าง 

134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ต่อเติมศาลาพักญาติ ณ เมรุ
วัดป่าห้วยข่า ม. 12 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้ ใ ช้
ศาลาในการประกอบพิธี
ทางศาสนกิจต่างๆ 

หมู่ที่ 12 ต่อเติมอาคาร 
,ปูกระเบื้อง 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ใช้ศาลา
ในการประกอบพิธี
ทางศาสนกิจต่างๆ 

กองช่าง 

 
 



~ ๙๙ ~ 
 

... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

135 โครงการถมดินบริเวณ
ข้างล าน้ าพรม ม.๑๒ 

เพื่อปรับพื้นท่ีบริเวณ
ข้างล า น้ าพรมบ้ าน
ห้ วยข่ า  ให้ มี ร ะดั บ
เดียวกัน 

หมู่ ที่  ๑๒ ล าน้ า
พรม 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

  3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

พื้นท่ีบริ เวณข้างล าน้ า
พรมบ้ านห้ วยข่ าให้ มี
ระดับเดียวกัน 

กองช่าง 

136 โครงการปรับปรุงท่ีราช
พัสดุวัดพระธรรม ม.๑๓  
(ท าการนอกเขต) 

เพื่อปรับปรุงวัดพระ
ธรรมเป็นการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและ
เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ
ของชุมชนในพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๑๓ วัดพระ
ธรรม 

 20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

 20๐,๐๐๐ 
 

วัดพระธรรม วัดพระธรรมได้รับการ
ปรับปรุงพื้นท่ีและเป็น
ศูนย์รวมทางด้านจิตใจ
ของชุมชนในพื้นท่ีสืบไป 

กองช่าง 

137 โครงการปรับปรุงพื้นท่ี
พร้อมล้อมรั้วสาธารณะ
ประโยชน์หนองหญ้า
ปล้อง  ม.๑๓  

เพื่อจัดพื้นท่ีและวาง
ผังถูกต้องและไม่ให้
เกิดความเลื่อมล้ าใน
การอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

หมู่ ที่  ๑๓ หนอง
หญ้าปล้องรั้วลวด
หนาม ยาว 600 
เมตร 

 35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

 35๐,๐๐๐ 
 

หนองหญ้า
ปล้อง 

หนองหญ้าปล้องวางผัง
ถูกต้องและไม่เกิดความ
เลื่อมล้ าในการอ้างสิทธิ์
ของพื้นท่ี 

กองช่าง 

138 โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ โ ต๊ ะ 
เ ก้ าอี้  เพื่ อ ไ ว้ บ ริ ก า ร
ปร ะ ช า ช น  ( วั ด แ ล ะ
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี) 

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ 
ไว้บริการประชาชน
เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ
ห รื อ พิ ธี ก ร ร ม ท า ง
ศาสนาของวัดในพื้นท่ี 

วัดและหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ี 

2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีโต๊ะ เก้าอี้ 
ไว้ ใช้ส าหรับกิจกรรม
ต่างๆ หรือพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ส านักปลัด 

139 ก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขต
พื้นท่ีท าการ อบต. 

เพื่อจัดพื้นท่ีและวาง
ผังถูกต้องและไม่ให้
เกิดความเลื่อมล้ าใน
การอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

รอบพ้ืนท่ีท าการ 
อบต.บ้านเป้า 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รั้วรอบท่ีท า
การ อบต.
บ้านเป้า 

 

ท่ีท าการ อบต.มีพื้น ท่ี
และวางผังถูกต้องและ
ไม่เกิดความเลื่อมล้ าใน
การอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขต
รอบพื้นท่ีสาธารณะติด
กับบ่อขยะ 

เพื่อจัดพื้นท่ีและวาง
ผังถูกต้องและไม่ให้
เกิดความเลื่อมล้ าใน
การอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

ยาว 600 เมตร 
พื้ น ท่ี สาธารณะ
ติ ด กั บ บ่ อ ข ย ะ 
อบต.บ้านเป้า 

35๐,๐๐๐ 
 

 35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

รั้วรอบบ่อ
ขยะ อบต.
บ้านเป้า 

 

บ่อขยะ  อบต.มีพื้ น ท่ี
และวางผังถูกต้องและ
ไม่เกิดความเลื่อมล้ าใน
การอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

กองช่าง 

 รวม 140 โครงการ   29,928,000 29,928,000 29,928,000 29,928,000 29,928,000    

 



~ ๑๐๐ ~ 
 

..... 

๑.7  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก อ ง ทุ น
หลั กประกั นสุ ขภาพให้
เข้มแข็งมากขึ้น 

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเข้มแข็งมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้
ผู้ สูงอายุสามารถใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุ 
ในเขต อบต.บ้านเป้า 

3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ทุกเดือน ผู้สูงอายุสามารถใช้
ชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ส านักปลัด 

3 โครงการช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้
ผู้ พิการสามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้พิการ 
ในเขต อบต.บ้านเป้า 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ทุกเดือน  ผู้พิการสามารถใช้
ชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ส านักปลัด 

4 โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้
ผู้ ติดเชื้อเอดส์สามารถใช้
ชี วิ ตในสั งคมได้อย่ า งมี
ความสุข 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ในเขต อบต.บ้านเป้า 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ทุกเดือน ผู้ ติ ด เ ชื้ อ เ อ ด ส์
สามารถใช้ชีวิตใน
สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข 

ส านักปลัด 

 รวม   4   โครงการ   4,91๐,๐๐๐ 4,91๐,๐๐๐ 4,91๐,๐๐๐ 4,91๐,๐๐๐ 4,91๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๑ ~ 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
             ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
             ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปน็ศูนย์กลางทาง 
                                  การตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและเศรษฐกจิ 

        ๒.๑  แผนงานการเกษตร 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าห้วยทิก  ม.3 เพื่อขุดลอกล าห้วยทิกให้มี
ความลึกสามารถเก็บกับน้ า
ได้มากขึ้น พร้อมย้ายดิน
ออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่ 3  ล าห้วยทิก ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 500 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8๐% 

ล าห้วยทิกเก็บกักน้ าได้
มากขึ้นประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค  

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกปากเหมือง จากท่ี
นายคงคา-ปากทิก (เหมืองน้ ารอด)  
ม.3 

เพื่อขุดลอกปากเหมืองให้
มีความลึกสามารถเก็บกับ
น้ าได้มากขึ้น พร้อมย้าย
ดินออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่ 3 ปากเหมือง 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
500 เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8๐% 

ปากเหมือง (เหมืองน้ า
รอด) เก็บกักน้ าได้มาก
ขึ้ น ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
เกษตรกรได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค  

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กวังกระเฉด ม.3 

เพื่อก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กให้สามารถกัก
เก็บน้ าให้ประชาชนและ
เกษตรกร ได้ ใ ช้ น้ า เพื่ อ
อุปโภค บริโภค 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง 3.5 ม.   
ยาว 14.0 ม. สูง 3.0 ม.    
จุดด าเนินการวังกระเฉด 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8๐% 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๒ ~ 
 

..... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อกั้นชะลอน้ า ให้ไหลช้า
ลงและสามารถกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ด้านเกษตรกรรม 

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

๒๘๐,๐๐๐ 
 

 ๒๘๐,๐๐๐ 
 

 ๒๘๐,๐๐๐ 
 

เกษตรได้รับ
ประโยชน์

๘๐% 

เกษตรกรได้ใช้น้ าท่ีถูก
กักเก็บจากฝายชะลอ
น้ าเพื่อการเกษตรกรรม 

กองช่าง 

5 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
ฤดูฝนและขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง 

พื้นท่ีในเขต อบต. 300,000  300,000   พื้นท่ีในเขต สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมในฤดูฝนและ
ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

ส านักปลัด 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นจากท่ีนานายประสิทธิ์ 
หมู่สี-นางถวิล  ฤาชา ม.4 (ท า
การนอกเขต) 

เพื่อให้ฝายน้ าล้นสามารถ
กักเก็บน้ าได้ดีประชาชนมี
น้ าอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ 4      ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์  
8๐% 

ฝายน้ าล้นสามารถกัก
เก็บน้ าได้ดีประชาชน
มีน้ าอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกล าห้ วยบุ่ ง  
พร้อมย้ายดิน ม.๕ 

เพื่อขุดลอกล าห้วยบุ่งให้มี
ความลึกสามารถเก็บกับน้ า
ได้มากขึ้น พร้อมย้ายดิน
ออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๕  กว้าง 8 เมตร ยาว 
500 เมตร  

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์  
8๐% 

ล าห้วยบุ่งเก็บกักน้ า
ได้มากขึ้นประชาชน
และเกษตรกรได้ใช้น้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค  

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกวังหินหูด ม.๕ เพื่อขุดลอกวังหินหูดให้มี
ความลึกสามารถเก็บกับน้ า 
ได้มากขึ้น พร้อมย้ายดิน
ออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๕  กว้าง 8 เมตร ยาว 
300 เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์  
8๐% 

วังหินหูดเก็บกักน้ าได้
มากขึ้นประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
เครือผักขะ  ม.๕ 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้นให้
ส า ม า ร ถ กั ก เ ก็ บ น้ า ใ ห้
ประชาชนและเกษตรกรได้
ใช้น้ าเพ่ืออุปโภค 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 าล้นเครือผักขะ
กักเก็บน้ าได้มากขึ้น
ประชาชนและเกษตร 
กรได้ใช้น้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

10 โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ล อ ก เ ห มื อ ง
สาธารณะประโยชน์ จากปาก
เหมืองโคก-วังบอน  ม.6 

เพื่อขุดลอกเหมืองสาธารณะ 
ประโยชน์ ให้มี ความลึ ก
สามารถเก็บกับน้ าได้มาก
ขึ้น พร้อมย้ายดินออกจาก
พื้นท่ี 

หมู่ที่ ๕  กว้าง 8 เมตร ยาว 
500 เมตร  

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

  ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์  
8๐% 

เ ห มื อ ง ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน์เก็บกักน้ าได้
มากขึ้นประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้น้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค  

กองช่าง 

 
 
 
 



~ ๑๐๓ ~ 
 

...... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างฝายวังหม้อ
กระทะ  ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายวังหม้อกระทะ
สามารถกัก เก็บน้ า ได้ดี
ประชาชนมีน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว ๑๕ เมตร 
 

5๐๐,๐๐๐  5๐๐,๐๐๐  5๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์8๐% 

ฝายวั งหม้อกระทะ
สามารถกักเก็บน้ าได้ดี
ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต
ห้วยสะเดา ม.๑๑ 

เพื่ อ ให้ฝายห้ วยสะ เดา
สามารถกัก เก็บน้ า ได้ดี
ประชาชนมีน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

ห มู่ ที่  ๑ ๑ ข น า ด ก ว้ า ง 
๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
 ๙๐% 

ฝ า ย ห้ ว ย ส ะ เ ด า
สามารถกักเก็บน้ าได้ดี
ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมฝายห้วย
ใหญ ่  ม.๑๑ 

เ พื่ อ ใ ห้ ฝ า ย ห้ ว ย ใ ห ญ่
สามารถกัก เก็บน้ า ได้ดี
ประชาชนมีน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

 1๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ฝายห้วยใหญ่ได้รับการ 
ซ่อมแซมสามารถกัก
เก็บน้ าได้ดีประชาชนมี
น้ าอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
เขื่อนเจ้าประเทศ  ม.๑๑ 

เพื่อใหเ้ขื่อนเจ้าประเทศ
สามารถกักเก็บน้ าได้ดี
ประชาชนมีน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ที่ ๑๑  ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐  เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

เ ขื่ อ น เ จ้ า ป ร ะ เ ทศ
สามารถกักเก็บน้ าได้ดี
ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

15  โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตค า
ปากช้าง  ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายค าปากช้าง
สามารถกักเก็บน้ าได้ดี
ประชาชนมีน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ ที่  ๑๑ ขนาดกว้ า ง 
๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ฝ า ย ค า ป า ก ช้ า ง
สามารถกักเก็บน้ าได้ดี
ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกล าน้ าพรม  ม.๔ 
และ ม.๑๒ 

เพื่อขุดลอกล าน้ าพรมให้มี
ความลึกสามารถเก็บกับน้ า 
ได้มากขึ้น พร้อมย้ายดิน
ออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่  ๔ และหมู่ที่  ๑๒ 
ขนาดกว้างปากห้วยเฉลี่ย 
๒๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ขุดลึก 
๑.๕ ม. ปริมาตรดินขุด 
๑๘,๙๐๐ ลบ.ม 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ล าน้ าพรมเก็บกักน้ า
ได้มากขึ้นประชาชน
และเกษตรกรได้ใช้น้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

17 โครงการขุ ดลอกร่องหอย -   
บ้านเตาถ่าน ม.๑๓ 

เพื่อขุดลอกร่องหอยบ้าน
เตาถ่านให้มีความลึกสามารถ 
เก็บกับน้ าได้มากขึ้นพร้อม
ย้ายดินออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่๑๓ ร่องหอย -บ้าน
เตาถ่าน 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 2๐๐,๐๐๐ 
 

 ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8๐% 

ร่องหอยบ้านเตาถ่าน
เก็บกักน้ าได้มากขึ้น
ประชาชนและเกษตรกร
ได้ใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค  

กองช่าง 

 
 



~ ๑๐๔ ~ 
 

 ..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการขุดลอกล าห้วยชัน    
ม.๑๓ 

เพื่อขุดลอกล าห ้ว ย
ช ัน ใ ห้ มี ค ว า ม ลึ ก
สามารถ เก็ บกั บ น้ า
ได้มากขึ้น พร้อมย้าย
ดินออกจากพื้นท่ี 

หมู่ที่๑๓ ล าห้วยชัน  ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 8๐% 

ล าห้วยชันเก็บกักน้ า
ได้มากขึ้นประชาชน
และเกษตรกรได้ใช้น้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค  

กองช่าง 

19 โครงการอบรมส่งเสริมการ
ใ ช้ ส า ร อิ น ท รี ย์ ท ด แ ท น
สารเคมทีางการเกษตร 

เพื่ อ ใ ห้ เ กษตรก รมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตและการใช้
สารอินทรี ย์ อย่ า งมี 
ประสิทธิภาพในการ
ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี

พื้นท่ีในเขต อบต.
บ้านเป้า 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เ กษตรกรมี ความรู้
ความเข้ า ใจ ในการ
ผลิตและการใช้สาร 
อิ น ท รี ย์ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ในการ
ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี

ส านักปลัด 

20 โครงการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (GMP) 

เพื่ อ ใ ห้ เ กษตรก รมี
ความรู้ ความเข้ า ใจ
และสามารถผลิตทาง
การเกษตรได้มาตร 
ฐานสากล 

เกษตรกรพื้นท่ีใน
เขต 

อบต.บ้านเป้า 

    60,000 ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เ กษตรกรมี ความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรได้มาตร - 
ฐาน  สากล 

ส านักปลัด 

21 โครงการร่วมรับฟังปัญหา
และให้ความรู้กับเกษตรกรใน
พื้นท่ี 

เพื่ อ ให้ เกษตรกรใน
พื้นท่ี ได้ เสนอปัญหา
แ ล ะ ห า ท า ง แ ก้ ไ ข
ร่วมกัน 

เกษตรกรพื้นท่ีใน
เขต 

อบต.บ้านเป้า 

    60,000 ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เกษตรกรในพื้นท่ี ได้
เสนอปัญหาและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

ส านักปลัด 

22 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อสนองพระราชด าริ
และฟื้ นฟูพร้ อม ท้ั ง
เพิ่มพื้นท่ีป่าสีเขียว 

พื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ในเขต 
อบต.บ้านเป้า 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์๘๐% 

พื้ น ท่ี ส า ธ า ร ณ ะ
ปร ะ โ ย ช น์ มี ต้ น ไ ม้ 
สิ่ งแวดล้ อมท่ีดีและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ส านักปลัด 

23 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (อส.ทป.) 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
(อส.ทป.)  

ม.๑๑ บ้านโนนชาด 8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ปีละ 1 ครั้ง อาสาสมัครพิทักษ์ป่า
ได้ รั บการสนับสนุน
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

 
 
 



~ ๑๐๕ ~ 
 

.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการจัดท าแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันไฟป่าใน 
ช่วงฤดูแล้ง 

ป่าไม้ ในเขต อบต. 
บ้านเป้า 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ป่าไม้ในเขตพื้นท่ี ในช่วงฤดูแล้ง สามารถ
ควบคุมและป้องกันไฟ
ป่าไม่ให้ลุกลามได ้

ส านักปลัด 

25 โครงการจัดท าแนวเขตป่า
ชุมชนภูนกแซว 

เพื่อดูแลอนุรักษ์เขต
ป่าชุมชนภูนกแซว 

ป่าชุมชนภูนกแซว ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ป่าชุมชน 
ภูนกแซว 

ป่ าชุ มชนภู นกแซว
ได้รับการอนุรักษ ์

ส านักปลัด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๖ ~ 
 

....... 

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากหลังบ้านนาย
สมหมาย  แสนศาลา – บ้าน
นายพงษ์ศักดิ์  กู้เขียว  ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว 150 
ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต  
เสริ มเหล็ กไม่ น้ อยกว่ า 525 ตร.ม        
จุดด าเนินการจากหลังบ้านสมหมาย     
แสนศาลา–บ้านนายพงษ์ศักดิ ์  กู้เขียว 

342,0๐๐  342,0๐๐   ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๒ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากท่ีนายค าอ้าย -    
ท่ีนายเสกสรร  ม. ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑53 
ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 61๒ ตร.ม      
จุดด าเนินการนายค าอ้าย-ท่ีนายเสกสรร 

 ๓97,๐๐๐  ๓97,๐๐๐ ๓97,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมสร้างถนน    
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนาย
ละเอียด-บ้านนายสุรินทร์     
ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. ยาว 155 
ม. หนา ๐.04 เมตร หรือมีปริมาตรงาน
แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม จุด
ด าเนินการ จากหน้าบ้านนายละเอียด-
บ้านนายสุรินทร์ 

 2๐0,๐๐๐ 2๐0,๐๐๐  2๐0,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

4 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่
พื้นท่ีการเกษตรจากท่ีนาง
ประคอง-ท่ีนานายเพ็ง  ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑5๐ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต     
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๕25 ตร.ม           
จุดด าเนินการจากท่ีนางประคอง-ท่ีนา
นายเพ็ง 

 341,๐๐๐ 341,๐๐๐  341,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากบ้านนายคงคา 
ลาภสถิต-ท่ีนานายรุ่งนิรันดร์  
ขวัญพล ู ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑5๐ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๕ 2 5  ต ร . ม          
จุ ดด า เ นินการจากบ้ านนายคงคา     
ลาภสถิต-ท่ีนานายรุ่งนิรันดร์  ขวัญพลู   

 341,๐๐๐ 341,๐๐๐  341,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๑๐๗ ~ 
 

 
... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนางหวา-ผู้ใหญ่มิตร ม.๓ 

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

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑5๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า๕25 ตร.ม จุดด าเนิน 
การจากบ้านนางหวา-ผู้ใหญ่มิตร 

341,๐๐๐  341,๐๐๐  341,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจาก หนองสังข์-เมรุ  
ม.๔ 

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

หมู่ที่  ๔  ขนาดกว้าง ๔.๐๐  ม. ยาว 
100 ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 
ตร.ม. จุดด าเนินการจากหนองสังข์-เมรุ   

260,000  260,000  260,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้ านจาก    
บ้านนายสมหมาย รุ่ ง เกษตร -    
โรงสูบน้ าประปา ม.๔ 

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

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐  ม. 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริ ม เหล็กไม่ น้อยกว่ า ๔๐๐ ตร.ม          
จุ ดด าเนินการจาก ท่ีนายสมหมาย       
รุ่งเกษตร-ประปา 

๒60,๐๐๐ 
 
 

 ๒60,๐๐๐ 
 
 

 ๒60,๐๐๐ 
 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน สะพานบ้าน
พรม ม.๔ (ท าการนอกเขต) 

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

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง 3.5๐ ม.  ยาว ๑๐๐  
ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 35๐ ตร.ม.  จุด
ด าเนินการสะพานบ้านพรม ม.๔ (ท าการ  
นอกเขต) 

 ๒20,๐๐๐ 
 
 

๒20,๐๐๐ 
 
 

 ๒20,๐๐๐ 
 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
ท่ีนายปอง  เพิ่มพูน-ท่ีนางบุ 
ส าราญรื่น ม.๔  

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

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว  50 ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้น ท่ีคอนกรีต    
เสริ ม เหล็กไม่ น้อยกว่ า 2๐๐ ตร.ม               
จุดด าเนินการจากทางเข้าหมู่บ้าน -    
บ้านนายศาสตรา  โพธิชาลี 

 108,000 108,000  108,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กจากทางเข้าหมู่บ้าน-
บ้ านนายศาสตรา โพธิชาลี       
ม.๔ 

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

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว 1,๐๐0 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า  1,0๐๐ ตร.ม  
จุดด าเนินการจากทางเข้าหมู่บ้าน -   
บ้านนายศาสตรา  โพธิชาลี 

5๕๐,๐๐๐   5๕๐,๐๐๐ 5๕๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ ๑๐๘ ~ 
 

 
..... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โคร งการขยาย เขตถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายทองมาก  บัวโค้ง-ศาลา
กลางบ้าน  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง 2.๐๐ ม. ยาว  ๘๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริม เหล็กไม่ น้อยกว่า 16๐ ตร.ม.        
จุดด าเนินการจากบ้านนายทองมาก      
บัวโค้ง- ศาลากลางบ้าน   

 88,๐๐๐ 
 

 88,๐๐๐ 
 

88,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

13 โ คร งการขยาย เขตถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน 
ร.ต.รณชัย บัวโค้ง- บ้านนาย
รังสรรค์ ม.๔ 

เพื่อขยายเขตให้กว้างขึ้น    
ก า ร คมนา คม ไ ด้ อ ย่ า ง
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกว้าง 1.๐๐ ม. ยาว       
๑4๐ ม.หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ไม่น้อยกว่า 16๐ ตร.ม . จุดด าเนินการ
จากบ้าน ร.ต.รณชัย  บัวโค้ง -บ้านนาย
รังสรรค์ 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

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

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมสร้างถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านจากสาม
แยกบ้านนายรังสรรค์-บ้าน 
อ.สมพงษ์  ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่  4  กว้าง ๕ ม. ยาว 200 ม. 
ความหนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงาน
แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.   
จุดด าเนินการจากสามแยกบ้านนาย
รังสรรค์-บ้าน อ.สมพงษ ์

 ๒3๐,๐๐๐ 
 

๒3๐,๐๐๐ 
 

 ๒3๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมสร้างถนน     
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน 
ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ 4  กว้าง ๕ ม. ยาว 30 ม. ความ
หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงาน    
แอสฟัลท์ไม่ น้อยกว่า 150 ตร.ม.     
จุดด าเนินการทางเข้าหมู่บ้าน 

 35,000 35,000  35,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซมสร้างถนน     
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริ ม เหล็กจากบ้ านนาย
รังสรรค์-บ้านนายวิญญู ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่  4  กว้าง ๕ ม. ยาว 100 ม. 
ความหนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงาน
แอสฟัลท์ไม่ น้อยกว่า 500 ตร.ม.      
จุดด าเนินการจากบ้านนายรังสรรค์ -
บ้านนายวิญญู 

 115,000  115,000  ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซมสร้างถนน     
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหน้าวัดบ้าน
พรม-บ้ านนางชลิตา ลาภ
ภิญโญ  ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่  4  กว้าง ๕ ม. ยาว 200 ม. 
ความหนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงาน
แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.    
จุดด าเนินการจากหน้าวัดบ้านพรม-บ้าน
นางชลิตา  ลาภภิญโญ   

 ๒3๐,๐๐๐ 
 

 ๒3๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



~ ๑๐๙ ~ 
 

 
… 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน จากถนนสาย
บ้านหญ้านาง-บ้านโนนสังข์  ม.๕ 

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

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว33๐ 
ม.หรือพื้นท่ีด าเนินการก่อสร้าง ๑,65๐ 
ตร.ม. จุดด าเนินการถนนสายบ้านหญ้า
นาง-บ้านโนนสังข์ 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากศาลากลางบ้าน- วัดบ้านโนน
สังข์ ม.๕ 

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

หมู่ที่  ๕ กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 
ความหนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงาน
แอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.   
จุดด าเนินการจากศาลากลางบ้าน -    
วัดบ้านโนนสังข์ 

 ๒3๐,๐๐๐ 
 

 ๒3๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก จาก ท่ีนายฉลอ ง 
ส า ร า ญรื่ น -บ้ านนา ยสัญญ า     
ลาภคุณ  ม.๕ 

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

หมู่ที่  ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม.หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต 
เสริ มเหล็กไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.      
จุดด าเ นินการจากบ้านนายฉลอง -   
บ้านนางสละ 

 ๒6๐,๐๐๐ 
 

 ๒6๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอย
โสกตานะ  ม.๕ 

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

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ 
เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ตร.ม. 
จุดด าเนินการซอยโสกตานะ   

๑2๐,๐๐๐   ๑2๐,๐๐๐  ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสายบ้านโนนสังข์-
บ้านวังม่วง  ม.๕ 

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

หมู่ที่  ๕ ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๐ม.หนา๐.๑๕ ม.หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า  5๐๐ ตร.ม.     
จุดด าเนินการจากบ้านโนนสังข์ -บ้าน      
วังม่วง   

 325,000  325,000 325,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอย
โสกจั่น  ม.๕ 

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

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ 
เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ตร.ม. 
จุดด าเนินการซอยโสกจั่น   

 ๑2๐,๐๐๐  ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๐ ~ 
 

.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 
จากบ้านนางทองออน-ท่ีนายคง  
ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ตร.ม. จุดด าเนินการจากท่ีบ้านนาง
ทองออน-ท่ีนายคง 

๒60,๐๐๐ 
 

๒60,๐๐๐ 
 

๒60,๐๐๐ 
 

 ๒60,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 
บริเวณบ้านนางมะลิ  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ตร.ม. จุดด าเนินการจากท่ีบ้านนาง
ทองออน-ท่ีนายคง 

 ๒60,๐๐๐ 
 

๒60,๐๐๐ 
 

 ๒60,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านนางสยาม-ท่ีนานาย
ประสงค์ จวบสุข ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง 3.5๐ ม. ยาว 
๕๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. 
จุดด าเนินการจากบ้านนางสยาม-   
ท่ีนานายประสงค์ จวบสุข 

 113,000  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 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากท่ีนางค านาง    
ปะสาวะเก-นายล้ า  คันภูเขียว  
ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ตร.ม. จุดด าเนินการจากท่ีนางค านาง  
ปะสาวะเก-นายล้ า  คันภูเขียว   

 ๒60,๐๐๐ 
 

  ๒60,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยปู่
ตา  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ตร.ม. จุดด าเนินการซอยปู่ตา 

๒60,๐๐๐ 
 

๒60,๐๐๐ 
 

  ๒60,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางทองล้วน จวบสุข -  
นางสวน  สน่ันเมือง  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๐ม. หนา๐.๑๕ ม.หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. 
จุดด าเนินการจากบ้านนางทองล้วน 
จวบสุข-นางสวน  สน่ันเมือง   

๒60,๐๐๐ 
 

  ๒60,๐๐๐ 
 

๒60,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 



~ ๑๑๑ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางสุภาพ -นางค านาง    
ม.๖ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ตร.ม. จุดด าเนินการจากบ้านนาง
สุภาพ -นางค านาง   

 ๒60,๐๐๐ 
 

 ๒60,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้าน
นายปราณี สีหาวัด–หอประปา  
ม. ๖ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๔๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นท่ี
ซ่อมสร้างไม่ น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม.     
จุดด าเนินการจากบ้านนายปราณี       
สีหาวัด–หอประปา   

 200,๐๐๐  200,๐๐๐  ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้ านจากหน้า
โรงเรียน-บ้านโคกสะอาด ม.๖ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖  กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. 
ความหนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณ
งานแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.
จุ ดด าเนินการจากหน้าโรงเรี ยน -      
บ้านโคกสะอาด   

230,000 230,000    ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

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

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
100 ม.คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตรม. 

 26๐,๐๐๐  26๐,๐๐๐ 26๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก 
ทางหลวง 2159 -คลองชล 
ประทาน  ม.๘ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
100 ม.คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตรม. 

 260,๐๐๐ 260,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายบัวสี-นานายกาน ม.๑๐  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ตร.ม จุดด าเนินการ จากท่ีนายบัวสี-
นานายกาน 

 52๐,๐๐๐ 
 

 52๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



~ ๑๑๒ ~ 
 

... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จาก
นา นายชลจิตร  วิริยะธรรม-นา
นายโกวิท-นายสมนึก สุดมั่งมี ม. 
๑๐ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็ วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐
ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริ มเหล็กไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.       
จุดด าเนินการนานายชลจิตร วิริยะธรรม-
นานายโกวิท-นายสมนึก สุดมั่งม ี

 52๐,๐๐๐ 
 

 52๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายสุทธิ-นานายอ๊อด  ม.๑๐  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว       
1๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4๐๐ 
ตร.ม จุดด าเนินการบ้านนายสุทธิ-นา   
นายอ๊อด       

 260,000  260,000 260,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

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

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว     
1๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4๐๐
ตร.ม จุดด าเนินการบ้านนายเท่ียง ลาภเงิน-
นานายสมนึก  สุดมั่งมี   

 260,000  260,000 260,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม  
เหล็กภายในหมู่บ้านจากบ่อขยะ-
บ้านโนนชาด  ม. 10 

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

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

260,000  260,000  260,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายบุญสิน-
บ้านนางพร  ม.๑๑  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว   
๑0๐ ม. หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔0๐ ตร.
ม. จุดด าเนินการจากท่ีบ้านนายบุญสิน-
บ้านนางพร 

26๐,๐๐๐ 
 

 26๐,๐๐๐ 
 

 26๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้าน
นางตอง-นายสายัณต์  ม. ๑๑  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ม. ยาว ๑๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีต   
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.     
จุดด าเนินการจากบ้านนางตอง-นาย
สายัณต ์

 ๒6๐,๐๐๐ 
 

๒6๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 



~ ๑๑๓ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรี ต เสริ ม เหล็ก จากท่ีดิน   
นายสมนัก-บ้านนางสังเวียน      
ม.๑๑ 

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

หมู่ที่  ๑๑ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว  
๒๕๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. หรื อพื้ น ท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
ตร.ม. จุดด าเนินการจากที่นายสมนัก-
บ้านนางสังเวียน 

 63๐,๐๐๐  63๐,๐๐๐  ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
ณัฐชล-คุ้มโนนสวรรค์  ม.๑๑ 

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

หมู่ที่  ๑๑ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว  
๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอน 
กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. 
จุดด าเนินการจากบ้านนางณัฐชล-คุ้มโนน
สวรรค์   

63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐   63๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กจากทางแยก
บ้ านนางเรณู -บ้ านนายภู่      
ม.11 

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

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. ยาว 
100 ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า  5๐๐ ตร.ม.         
จุดด าเนินการจากทางแยกบ้านนาง    
เรณู-บ้านนายภู่ 

290,000  290,000 290,000 290,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ย ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายบุญ–บ้านนางเทียนทอง  
ม. ๑๑ 

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

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นท่ี
ซ่อมสร้างไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.     
จุดด าเนินการถนนสายจากบ้านนาย
บุญ – บ้านนางเทียนทอง  ม.๑๑ 

๔๐๘,๐๐๐  ๔๐๘,๐๐๐  ๔๐๘,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

46 โครงการขยายไหล่ทางจาก
วัดป่าบ้านเป้า-บ้านโนนชาด 
ม.๑๑ 

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

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

5๐๐,๐๐๐  5๐๐,๐๐๐  5๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
หน้าเมรุวัดป่า–โรงสีข้าวชุมชน 
อบต.  ม. ๑๒ 

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

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
300 ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นท่ี
ซ่อมสร้างไม่ น้อยกว่า 1,2๐๐ ตร.ม.     
จุดด าเนินการถนนสายจากหน้าเมรุ   
วัดป่า–โรงสีข้าวชุมชน อบต.   

 310,๐๐๐ 310,๐๐๐  310,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 



~ ๑๑๔ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

48 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางสมจิตร ดวงภมร–ท่ีนานาง
ทองด า  ม.๑2 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑2 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว  ๑0๐ 
ม. หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่ า  4๐๐ ตร.ม .      
จุ ดด า เ นินการจาก บ้ านนางสมจิ ตร        
ดวงภมร – ท่ีนานางทองด า      

 ๒6๐,๐๐๐ ๒6๐,๐๐๐  ๒6๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย
นิคม  ลาภบุญ-ภูขี้ห่าน  ม.๑๓ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. 
หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.จุดด าเนินการ
จากนายนิคม  ลาภบุญ – ภูขี้ห่าน 
 

 ๓9๐,๐๐๐ 
 

๓9๐,๐๐๐ 
 

 ๓9๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้านหญ้า
นาง-บ้านดอนหัน  ม. ๑๓  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๓ ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. ยาว        
2,๐๐๐  ม. 

 2๐๐,๐๐๐  2๐๐,๐๐๐  ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหนองกุดแจ-    
บ้านกุดกว้าง  ม. ๑4 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑4 กว้าง 3.5 ม. ยาว 300 ม. 
ความหนา ๐.๐๔ ม. หรือมีปริมาณงาน
แอสฟัลท์ไม่ น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.      
จุดด าเนินการจากหนองกุดแจ-บ้านกุดกว้าง   

 241,000  241,000  ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้ รั บ
ความสะดวกและ
ปลอดภั ยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังรอบบึงแก้ง ม.๑  

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ ย 5.๐ ม. ยาว 
2,800 ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ 
พื้นท่ีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 725 ลบ.ม.
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการคันคู
บึงแก้ง 

 38๐,๐๐๐ 
 

 38๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิ ตทางการ
เ ก ษต ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 

 



~ ๑๑๕ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน     
ลงหินคลุกจากท่ีนายปราโมทย์ -
ฝายกกก้ านเหลือง -ท่ีนางหลง      
ม. ๓ 

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

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. 
ยาว  ๑,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังหนา 
๐.๓๐ ม.ปริมาตรดินลูกรัง ๑,๐๕๐     
ลบ.ม. และลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม.
ปริ มาตรหิ นคลุ ก  ๑๗๕ ลบ.ม .   
พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนิน 
การจากนายปราโมทย์–ฝายกกก้าน 
เหลือง-ท่ีนางหลง 

 ๒๖๐,๐๐๐ 
 

 ๒๖๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกเพื่อการเกษตรจาก   
ท่ีนานางสุภาพ  ฤาชา-ท่ีนานางกัญ  
ญารัตน์  วงษ์มา  ม. ๓ 

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

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐ ม. จุดด าเนินการจากท่ีนา
นางสุภาพ  ฤาชา-ท่ีนานางกัญญา
รัตน์   วงษ์มา   

๒๕๐,๐๐๐ 
 

  ๒๕๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกเพื่อการเกษตรจากท่ี
นางสะแจวรรณ –ท่ีนานายเพ็ง  
ครองเคหา ม. ๓ 

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

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐ ม. จุดด าเนินการจากท่ีนาง
สะแจวรรณ - ท่ีนานายเพ็ง ครอง
เคหา  

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก จากที่นานายประยงค์ 
ถึง โรงสูบ 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. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ 
ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
40 ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น  
จุดด าเนินการจากท่ีนานายประยงค์ 
ถึงโรงสูบ 

 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  2๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
บ้านเป้า-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. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ ย 
๐.๐๕ ม.ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกว่า 
๓๗๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด
แน่น   จุดด าเนินการถนนบ้านเป้า-
บ้านกุดกว้าง 

 ๒๒๐,๐๐๐   ๒๒๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



~ ๑๑๖ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

58 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร
จากท่ีนายปอง เพิ่มพูน-ท่ีนางบุ  
ส าราญรื่น  ม. ๔ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ขนาดกว้างเฉลี่ ย๕.๐๐ม. ยาว 
๑,๐๐๐ม.ลงดิน   ลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. หรือ
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการ     
จากท่ีนายปอง เพิ่มพูน-ท่ีนางบุ  ส าราญรื่น 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

  ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร
จากสะพาน ข้ามพรม ท้ังฝั่งซ้าย
และฝั่งขวา ม.๔ (ท าการนอก
เขต) 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

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 

 

เกษตรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 
 
 

60 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรจาก
ท่ีนายไสว – นายอรุณ   ม.๔ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรใช้ในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐ 
ม. ลงหินคลุก หนา ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตร
หินคลุ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า  ๑๑๒.๕ ลบ.ม        
จุดด าเนินการจากท่ีนายไสว–นายอรุณ    

๕๙,๐๐๐     ถนน ๑ 
สาย 

เกษตรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

61 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรหินคลุก
จากที่นายมงคล-นายเสรี  ม.๕ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ลบ.ม พร้ อมเกรดบดอัดแ น่น          
จุดด าเนินการจากที่นายมงคล-นายเสรี 

๒๔๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรหินคลุก
จากท่ีนางพิม-นายยงยุทธ์   ม.๕ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

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

๑๐๕,๐๐๐  ๑๐๕,๐๐๐  ๑๐๕,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๗ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

63 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีเกษตรจาก
บ้านนายนพดล-บ้านโนนชาด 
ม.๕ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๔๖๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ลบ.ม. 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการ
จากท่ีนายนพดล-โนนชาด 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

 ๓๕๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีเกษตร
จากหินกอง-บ้านโนนชาด ม.๕ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาว 
๑,๖๘๐  ม.  ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการสาย
หินกอง-โนนชาด 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
บ้านโนนสังข์ - บ้านวังม่วง  ม.๕ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๖๘๐ ม.  ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการสาย
หินกอง-โนนชาด 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นท่ี เกษตร  
จากที่นานายบาหยัน-ท่ีนานาย
เวียงมล   คุณสมบัติ   ม.๕ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
500 ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม.หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบจากท่ีนานายบาหยัน-
ท่ีนานายเวียงมล คุณสมบัติ 

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรั งเข้ าสู่พื้นท่ี เกษตร  
ซอยโสกตานะ  ม.๕ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 
1,0๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า20๐ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการซอย
โสกตานะ 

 116,000   116,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีเกษตรจากบ้าน
โนนสังข์-โสกตานะ ม.๕ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 
1,0๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า20๐ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการจาก
บ้านโนนสังข์-โสกตานะ   

116,000 116,000   116,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 



~ ๑๑๘ ~ 
 

… 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากท่ี  
นางบุญชู  ศิลคุ้ม–ท่ีนานายพงษ์
ศักดิ์ ธรรมกุล  ม.๕ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.0 ม. ยาว 
12๐ ม.   ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.20 
ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
96 ลบ.ม. จุดด าเนินการจากท่ีนาง  
บุญชู   ศิลคุ้ม–ท่ีนานายพงษ์ ศักดิ์  
ธรรมกุล 

50,000 50,000   50,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อเข้าสู่พื้นท่ีเกษตร
จากวัด-ท่ีนานายศิริ  เสมอไวย์  ม.๕ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.0 ม. 
ยาว 1,0๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก       
ไม่น้อยกว่า 20๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบด
อัดแน่น  จุดด าเนินการจากวัด-ท่ีนา
นายศิริ  เสมอไวย์   

116,000   116,000 116,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
สู่พื้นท่ีการเกษตรจากท่ีนางประกาย 
ดาวศรี-นายล้ า คันภูเขียว  ม.๖ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรใช้ ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

หมู่ที่ ๖  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตร
หินคลุ ก ไม่ น้อยกว่ า  ๕๐ ลบ.ม .      
จุดด าเ นินการจากท่ีนางประกาย       
ดาวศรี-นายล้ า คันภูเขียว   

100,๐๐๐  100,๐๐๐  100,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 
 
 

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

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว   ๒,๗๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๕๔๐ ลบ.ม.พร้อม เกรดบดอัด
แน่น จุดด าเนินการ รพ.สต.-คลอง๙ 

๓๒๔,๐๐๐   ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากแยก  
ทางหลวง ๒๑5๙–ถนนเลียบคลอง ๙  
ม.8 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๙๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด  
แน่น  จุดด าเนินการจากแยกทางหลวง 
๒๑5๙–ถนนเลียบคลอง ๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



~ ๑๑๙ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากไร่
มังกรทอง – นายบุญมา ลาภโชค  
ม.8 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.๐๐ ม. ยาว   
2 ,0๐๐ ม .  ลงหิ นคลุ กหนา เฉลี่ ย                 
๐.05 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย   
กว่า 40๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น        
จุดด าเนินการจากไร่มังกรทอง–นาย   
บุญมา   ลาภโชค 

210,000 210,000 210,000  210,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิ ตทางการ
เ ก ษต ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

92 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรจาก
ศาลปู่เซียงน้อย-คลอง๘  ม.๘ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ ที่  ๘   ขนาดกว้ า ง เฉลี่ ย  ๔ ม .             
ยาว ๓,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดแน่น         
จุดด าเนินการจากทางเซียงน้อยถึง
คลอง ๘ 

 ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐  ๓๖๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิ ตทางการ
เ ก ษต ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้านจากบ้านนายเอก  
โคจ านง-บ้าน จ.ส.ต.สยาม ม.๘ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๘๐๐ ม.   ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.
ม.พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการ
นายเอก โคจ านง -บ้าน จ.ส.ต.สยาม  

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิ ตทางการ
เ ก ษต ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

94 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรสายซีวิวรีสอร์ท-
คลองชลประทาน  ม.๘ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๙๐๐ ม. และลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. ปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการ
สายซีวิวรีสอร์ท-คลองชลประทาน ๘ 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

  ๒๔๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิ ตทางการ
เ ก ษต ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่มังกร
ทอง-เชียงน้อย ม.๘ 

เพื่ อปรั บปรุ ง ถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ ายผลผลิ ตทางกา ร
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม.  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนิน 
การ  ไร่มังกรทอง-เชียงน้อย 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

 ๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิ ตทางการ
เ ก ษต ร ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 
 



~ ๑๒๐ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
จากท่ีนายหนู–ท่ีนายธนบุรี  
ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรใช้ ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

หมู่ที่ ๘  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม.  ลงหินคลุก หนา ๐.๐๕ ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 
๔๐๐ ลบ.ม  จุดด าเนินการจากท่ีนาย
หนู – ท่ีนายธนบุรี  ม.๘ 

 ๒๓๔,๐๐๐ ๒๓๔,๐๐๐  ๒๓๔,๐๐๐ ถนน ๑ สาย เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร
จากท่ีนายบาหยัน  ตอพล -
คลอง9  ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรใช้ ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  

หมู่ที่ ๘   ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
1,๐๐๐ ม.  ลงหินคลุก หนา ๐.๐๕ ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า     
๔,0๐๐ ลบ.ม  จุดด าเนินการจากท่ี
นายบาหยัน  ตอพล-คลอง9     

 110,000 110,000  110,000 ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

98 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกจากท่ีนายชลจิตร-ท่ีนา
นายโกวิท    ม.๑๐ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ 
เมตร  ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ 
ลบ.ม. จุดด าเนินการจากท่ีนายชล
จิตร-ท่ีนานายโกวิท     

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

99 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกจากท่ีนายสุทิด ลาภโชค-
ท่ีนานายอ๊อด    ม.๑๐ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ 
เมตร  ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ 
ลบ.ม. จุดด าเนินการจากท่ีนายสุทิด 
ลาภโชค-ท่ีนานายอ๊อด     

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

100 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกจากท่ีนานางทองแดง-ท่ี
นานายอ านวย ขืนเขียว ม.๑๐ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ 
เมตร  ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ 
ลบ.ม. จุดด าเนินการจากท่ีนานาง
ทองแดง-ท่ีนานายอ านวย  ขืนเขียว   

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

101 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
จากปั๊มน้ ามัน-บ้านโนนสังข์  
ม.๑๐ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๙๗๐ 
ม.  ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๗๕ ลบ.ม. 
จุดด าเนินการจากปั้มน้ ามัน-โนนสังข์   

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 



~ ๑๒๑ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

102 โครงการก่อสร้างถนนจากท่ีไร่
นายตั๊ม-นานางเตียง  ม.๑๐ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.       
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก   
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. จุดด าเนินการจาก  
ท่ีไร่นายตั๊ม-นานางเตียง   

 ๑๐๕,๐๐๐  ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ในการขนย้ ายผล 
ผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

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

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรใช้ ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

หมู่ที่  ๑๐  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว  
๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม  
จุดด าเนินการจากข้างบ้านนางจินดา–บ้าน
นายด ารงค์    

 ๑๑๗,๐๐๐  ๑๑๗,๐๐๐ ๑๑๗,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 
 
 

104 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร  
จากสามแยกนานายรวม-สาม
แยกห้วยสะเดา  ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตร หินคลุก 
๘๐๐ ลบ.ม.พร้ อมเกรดบดอัดแน่นจุ ด
ด าเนินการจากสามแยกนานายรวม–สาม
แยกห้วยสะเดา 

 ๔๘๐,๐๐๐ 
 

๔๘๐,๐๐๐ 
 

 ๔๘๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

105 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
จากท่ีนายหนูลี้  ลบบ ารุง-ท่ีนา 
นายพลอย   สอดสว่าง   ม.๑1 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑1 กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. ลงหิน
คลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม. จุดด าเนินการจากท่ี
นายหนูลี้  ลบบ ารุง-ท่ีนานายพลอย สอดสว่าง    

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

106 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรลูกรังจาก
ท่ีนานายรวม-พ่ออัมพร  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.
ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการจาก
ท่ีนานายรวม-พ่ออัมพร   

๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐ ถนน 
 ๑ สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

107 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรหินคลุก
จากแยกนานายรวม-นายเข็มพร 
คุณสมบัติ    ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.  ยาว 
๑,๒๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม.หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการจาก
นายรวม-นายเข็มพร คุณสมบัติ      

๑๒๖,๐๐๐  ๑๒๖,๐๐๐  ๑๒๖,๐๐๐ ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร ได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



~ ๑๒๒ ~ 
 

……. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกเพื่อการเกษตรทางเข้าวัด
ภูไส้ไก่  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 1,5
๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ ปริมาตร
หินคลุก  8๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น 
ทางเข้าวัดภูไส้ไก่   

170,000  170,000  170,000 ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกเพื่อการเกษตรจากบ้าน
นางทองล้วน - ที่นานายจรูญ  
ศิลคุ้ม   ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว  
๒,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ 
ปริมาตรหินคลุก  ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด
บดอัดแน่นจากบ้านนางทองล้วน- ที ่นา
นายจรุญ  ศิลคุ้ม    

 ๒๔๐,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

 ๒๔๐,๐๐๐ 
 

ถนน 
 ๑ สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกเพื่อการเกษตรจากท่ีนา
นายหนูแดง-ท่ีนานายบุตร ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ 
ม. ลงดินลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบด
อัดแน่น  จุดด าเนินการจากที่นายหนูแดง-ท่ี
นายบุตร 

 ๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

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

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว 
๑,๐๐๐ ม.    ลงดินลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. หรือ
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม
พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการจากท่ี
นายบุญเลิศ  โคกม่วง-ท่ีนายวิชัย สุจริต 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

 ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

112 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรพร้อมวางท่อ  
จากท่ีนายมานิตย์  ลาดเงิน-ท่ีนาย
บุญมา  ลาภโชค  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม.  ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม 
เกรดบดอัดแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ า Ø
๐.๔๐ ม. จ านวน ๓ จุดๆ ละ ๖ ท่อน จากท่ี
นายมานิตย์  ลาดเงิน-ท่ีนายบุญมา ลาภโชค 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



~ ๑๒๓ ~ 
 

…. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๕๐๐ ม.ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒0 ม. 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ 
ลบ.ม ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตร
หินคลุก ๖๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัด
แน่น จากแยกโปเซียงน้อย-ท่ีนานายรวม 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

 ๕๓๐,๐๐๐ 
 

 ๕๓๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

114 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
ท่ีนานายเชี่ยวชาญ -นานาย
สัมภาษณ์   ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐5 ม.หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จุดด าเนินการ    
จากท่ีนานายเชี่ยวชาญ-นานายสัมภาษณ์ 
 

105,000 105,000  105,000 105,000 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรคุ้ม
โนนสวรรค์  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว  
3๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.1๐ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  12๐ ลบ.ม
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  จุดด าเนินการคุ้ม
โนนสวรรค์   

 63,000  63,000 63,000 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จาก
ท่ีนานางเรณู-นานางวันลักษณ์  
ม.๑๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.๐๐ ม. ยาว 
5๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.05 ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  จุดด าเนินการจาก
ท่ีนานางเรณู-นานางวันลักษณ์   

 65,000 65,000 65,000 65,000 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

117 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรจาก  
ท่ีนายเจ๊ก–ท่ีนายบุญมา ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรใช้ ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม จุดด าเนิน 
การจากท่ีนายเจ๊ก–ท่ีนายบุญมา   

๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐   ๔๖,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการ เกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 



~ ๑๒๔ ~ 
 

.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

หมู่ที่  ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว    
3,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือ 
ปริมาตรหินคลุก 6๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบด
อัดแน่นจากท่ีนางตุ๊ พลานิสงค์-ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวัดป่าภูนกแซว   

36๐,๐๐๐ 
 

  36๐,๐๐๐ 
 

36๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

 

119 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรจาก
สามแยกท่ีนางสา–ท่ีนานายแหล ่    
ม. ๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 5๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 10๐ ลบ.ม จุดด าเนินการสามแยกท่ี
นางสา– ท่ีนานายแหล่      

 60,๐๐๐ 60,๐๐๐  60,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรได้ใช้ถนน
ใ น ก า ร ข น ย้ า ย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

 

120 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
บ้านนางสุภาพ-ห้วยข่า ม. ๑๒  

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

หมู่ที่  ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว      
๗๐๐ ม. ลงดินลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.หรือปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม ลงหินคลุกหนา
๐.๐๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนินการจากแยก
ท่ีนางสุภาพ-ห้วยข่า 

  ๑๘๐,๐๐๐ 
 

 ๑๘๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรจาก 
ท่ีนางสุชาดา นามวงศ์-นาตาเทา 
ม. ๑๒  

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ขนย้ายผลผลิตทาง 
การเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

หมู่ที่  ๑๒   ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว  
1,000 ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐5 ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการจากท่ี
นางสุชาดา  นามวงศ์-นาตาเทา 

110,000  110,000  110,000 ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

122 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
บ้านนายวาสนา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน      
ม. ๑๒ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๕๒๐ ม. ลงดินลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.หรือปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า๔๑๖ ลบ.ม ลงหินคลุก
หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๐๔ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  จุดด าเนิน 
การจากบ้านนายวาสนา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน   

  ๑๕๐,๐๐๐ 
 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกร ได้ ใ ช้
ถนนในการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรได้ อย่ า ง
สะดวก 

กองช่าง 

 

 
 
 



~ ๑๒๕ ~ 
 

……. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

123 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรเส้นทุ่งจาน
นาดง    ม.๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว 
๑,๘๐๐ ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย๐.๐๕ ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ าและเกรด
บดอัดแน่น จุดด าเนินการทุ่งจาน-นาดง 

๒๐๐,๐๐๐    ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ ายผลผลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

124 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรจากท่ีนาย
สมชาย-บ้านนายชัย ม.๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว 
๑,๖๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ 
ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนิน 
การจากที่นายสมชาย-บ้านนายชัย 

 ๒๐๐,๐๐๐   ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ ายผลผลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

125 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรจากท่ีนาย
ส าเร็จ-คิมป่ากรุง ม.๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว 
๑,๖๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ 
ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนิน 
การจากที่นายส าเร็จ-คิมป่ากรุง 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ ายผลผลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

126 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรจากคิมป่า
กรุง - ภูขี้ห่าน ม.๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว 
๑,๖๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย๐.๐๕ ม. 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ 
ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดด าเนิน 
การจากคิมป่ากรุง-ภูขี้ห่าน 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ ายผลผลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

127 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนงเพื่อการเกษตรเส้นสาม
แยกเดินอีเคียว-นางกฤษณา 
ม.๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว 
๑,๖๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ 
ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่น     
จุดด าเนินการเดิ่นเคียวถึง ท่ีนางกฤษณา 

๒๐๐,๐๐๐   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ ายผลผลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

128 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก 
ภูชี้ห่าน-บ้านเตาถ่าน ม.๑๓  
(ท าการนอกเขตต าบล) 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.ยาว 
๕๐๐ม.   ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม.หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. 
เกรดบดอัดแน่น  จุดด าเนินการจากภูชี้
ห่าน- บ้านเตาถ่าน 

 ๑00,๐๐๐ 
 

๑00,๐๐๐ 
 

 ๑00,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนนใน
การขนย้ ายผลผลิ ต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 



~ ๑๒๖ ~ 
 

…… 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

129 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากท่ีนาย
ไวพจน์-นายไสว ม. ๑๓  

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ลบ.ม. 
จากท่ีนายไวพจน์ - นายไสว 

 ๑๑๗,๐๐๐ 
 

 ๑๑๗,๐๐๐ 
 

๑๑๗,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ในการขนย้ ายผล 
ผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

130 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากหนองลุ่ม
พุก-ท่ีนายเปรียญ- ท่ีนายสมพิศ     
ม.๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.     
ยาว  ๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ 
ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น
จากหนองลุ่ มพุก -ท่ีนายเปรียญ -       
ท่ีนายสมพิศ 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ในการขนย้ ายผล 
ผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

131 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากท่ีนาย
บุญเติม-ท่ียายแป๋ว   ม. ๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ม.  ยาว 
5๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐5 ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1๐๐ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น จากท่ีนายบุญ
เติม-ท่ียายแป๋ว 

๕2,๐๐๐ 
 

๕2,๐๐๐ 
 

๕2,๐๐๐ 
 

๕2,๐๐๐ 
 

๕2,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ในการขนย้ ายผล 
ผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

132 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า สายกุดหญ้านาง-กุดหัว
ช้าง ม.๑๓ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมูท่ี่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  ยาว 
๑,๐๐๐ม.  ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 
๔๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น  
จากสายกุดหญ้านาง-กุดหัวช้าง 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้ถนน
ในการขนย้ ายผล 
ผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

133 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ บ้ า นมี ร ะบบ น้ า 
ประปาใช้ท้ังอุปโภค
และบริโภค 

หมู่ที่ 1  ภายในหมู่บ้าน 

 

 200,000 200,000  200,000 ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีระบบน้ าประปาใช้
ท้ั งอุ ป โ ภ ค แ ล ะ
บริโภค 

กองช่าง 

134 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ า 
ประปา  ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ดื่มน้ าสะอาดถูกหลัก
อนามัยและลดค่าใช้ 
จ่ายในการซ้ือน้ าด่ืม 

หมู่ที่ ๓ ภายในหมู่บ้าน  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนได้ดื่มน้ า
ส ะ อ า ด ถู ก ห ลั ก
อ น า มั ย แ ล ะ ล ด
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
น้ าด่ืม 

กองช่าง 

 
 



~ ๑๒๗ ~ 
 

......... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

135 โครงการปรับปรุงต่อเติมประตู
ระบายน้ าล าห้วยทิก  (ฝาย
ห้วยทิก) ม.๓ 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมประตู
ระบายน้ าล าห้วยทิก (ฝาย
ห้วยทิก) ให้ใช้การได้ดีดังเดิม 

หมู่ที่ ๓ ล าห้วยทิก 
(ฝายห้วยทิก) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

๘๐% 

ประตูระบายน้ าล าห้วย 
ทิก (ฝายห้วยทิก) ให้ใช้
การได้ดีดังเดิม 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
ประตูเปิด-ปิดล าห้วยทิก บ้าน
นางอนุจรี  ม.๓ 

เพื่อก่อสร้างซ่อมแซมประตู
เปิด-ปิดล าห้วยทิกให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิม 

หมู่ที่ ๓ ซ่อมแซมบาน
ประตูเหล็กล าห้วยทิก 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๘๐% 

ประตูเปิด-ปิดล าห้วยทิก 
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม 

กองช่าง 

137 โครงการติดตั้งระบบกรองน้ า 
ประปาเพื่อบริโภค  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ า
สะอาดถูกหลักอนามัยและ
ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าด่ืม 

หมู่ที่  ๔ ติดตั้งระบบ
กรองน้ า 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ดื่มน้ าสะอาด
ถูกหลักอนามัยและลด
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าดื่ม 

กองช่าง 

138 โครงการควบคุมดูแลบ ารุ ง 
รักษาสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ าบึงแก้ง ม.4 

เพื่อดูแลสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบึง
แก้งให้ใช้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๔  สถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ าบึงแก้ง   

500,000  500,000  500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้ อมระบบส่ ง น้ าบึ ง
แก้งให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

139 โครงการติดตั้งระบบกรองน้ า 
ประปาเพื่อบริโภค  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ า
สะอาดถูกหลักอนามัยและ
ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าด่ืม 

หมู่ที่ ๕ ติดตั้งระบบ
กรองน้ า 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ดื่มน้ าสะอาด
ถูกหลักอนามัยและลด
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าดื่ม 

กองช่าง 

140 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน     
ม.5 

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

หมู่ที่ 5  

 

500,000  500,000  500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 10๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

141 โครงการขยายเขตน้ าประปา
จากหมู่บ้าน-ท่ีนายธนกร ฤาชา 
ม.6 

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

หมู่ที่ 6  ยาว 300 
เมตร 

 

5๐,๐๐๐ 
 

 5๐,๐๐๐ 
 

 5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

142 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน ม.๘ 

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

หมู่ที่ ๘ ภายในหมู่บ้าน ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่ บ้ านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒๘ ~ 
 

…… 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

143 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคจากบ้านนายสุกิจ 
ลาภทวี-บ้านเรืออากาศเอกนิ
รัน  ทวีสุข ม.10 

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

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

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้ าประปาใช้ ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

144 โครงการขยายเขตประปา    
จากบ้านนางเรณู  ลาภทวี -
นายกองพันธ์  โคกม่วง  ม.11 

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

หมู่ที่๑๑ ขนาดกว้าง 3 ม. สูง       
4.๕๐ ม.   

500,000 500,000  500,000 500,000 ประชาชนและ
ได้รับประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้ าประปาใช้ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างประปา
บาดาลบ้านชายทุ่ง ม.11 

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

หมู่ที่๑๑ ขนาดกว้าง 3 ม. สูง     
4.๕๐ ม.   

 ๑2๐,๐๐๐  ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้ าประปาใช้ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

146 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาบาดาลบ้านชายทุ่ง ม.
11 

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

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

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้ าประปาใช้ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

147 โครงการขยายเขตน้ าประปา
ส่วนภูมิภาคจากบ้านพรม – 
บ้านห้วยข่า  ม. 12 

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

หมู่ที่  12  จากบ้านพรม –     
บ้านห้วยข่า 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้ าประปาใช้ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

148 โครงการขยายเขตน้ าประปา
จากหอประปา-สามแยกปั๊ม
นางสมจิตร ม.13 

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

หมู่ที่  ๑๓ จากหอประปา -
สามแยกปั๊มนางสมจิตร 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐   50๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบน้ าประปาใช้ท้ัง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

149 โครงการขอใช้น้ าประปาจาก
หน้า อบต.- เข้าส านักงาน อบต. 

เ พื่ อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ใ น 
ส น ง .  อ บ ต . มี ร ะ บ บ
น้ าประปาใช้ท้ังอุปโภค
และบริโภค 

จากหน้า อบต.-เข้าส านักงาน 
อบต. 

  30๐,๐๐๐  30๐,๐๐๐ เจ้าหน้าท่ี
ประโยชน์ 10๐% 

เจ้ าห น้ า ท่ี ใน  สนง . 
อ บ ต . มี ร ะ บ บ
น้ า ป ร ะ ป า ใ ช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ ๑๒๙ ~ 
 

...... 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

150 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบกิจการประปาหมู่บ้าน   

เ พื่ อ ป รั บปรุ ง
ซ่อมแซมระบบ
กิจการประปา
หมู่บ้าน   

ทุกหมู่บ้านในเขต
พื้นท่ี 

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

ระบบกิจการประปา
หมู่บ้าน  ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

กองช่าง 

 รวม  150  โครงการ   31,318,54๐ 31,318,54๐ 31,318,54๐ 31,318,54๐ 31,318,54๐    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓๐ ~ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
 

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

       ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการร้านค้า  แต่ไม่ขาย เพื่ อส ร้ า ง รู ป แ บบก า ร
จัดการขยะ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม ลดปริมาณขยะ
ภายในต าบลบ้านเป้า 

อบต.บ้านเป้า 5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ และปริมาณ
ขยะภายในต าบลบ้าน
เป้าลดลง 

ส านักปลัด 

๒ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ- 
ภาพการจัดการขยะชุมชน 

เพื่ออบรมเพิ่มความรู้ และ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
จัดการขยะชุมชน  

ตัวแทน ๑๐ หมู่บ้าน ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ชุ มชนมี ความรู้  และ
ประสิทธิภ าพในการ
จัดการขยะ 

ส านักปลัด 
 

๓ โครงการปรับภูมิทัศน์หนองสังข์ 
บ้านพรม  หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ห น อ ง สั ง ข์ ใ ห้ ร่ ม รื่ น  
สวยงาม  

หมู่ที่ ๔ หนองสังข์ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ประชาชนได้ ใช้ พื้ น ท่ี
บริเวณ หนองสังข์เป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม
หนองสังข์  ม.4 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้ ใ ช้
อาคารโดมในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ  

หมู่ที่ 4 กว้าง 15 
เมตร  ยาว 20 เมตร 

500,000 500,000    ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคาร
โดมในก ารประกอ บ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อปรับปรุงให้ภูมิ ทัศน์
ภายในหมู่บ้านดูสวยงาม  

หมู่ที่ ๕  ภายใน
หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
สวยงาม 

กองช่าง 

 
 

 



~ ๑๓๑ ~ 
 

...... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงต่อเติมโดม
ศูนย์การเรียนรู้ ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้อาคารศูนย์การ
เ รี ย น รู้ ใ น ก า ร
ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ  

หมู่ที่ ๖ กว้าง 15 เมตร  
ยาว 20 เมตร 

200,000     ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

7 โครงการสร้างซุ้มประตูเฉลิม
พระเกี ยรติ บริ เ วณศาลา
กลางบ้าน  ม.๖ 

เพื่ อแสดงถึ งความ
จ ง รั ก ภั ก ดี แ ล ะ
ถ่ายทอดศิลปะของ
หมู่  บ้ านสนับสนุน
การท่องเท่ียว 

หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
สูง ๕.5๐ เมตร 

 10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

  ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม
จงรักภักดแีละถ่ายทอด
ศิ ลปะของหมู่ บ้ า น 
สนับสนุนการท่องเท่ียว 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสามแยกบ่อขยะ ม.8 

เพื่อปรับปรุงให้ภูมิ
ทัศ น์สามแยกบ่ อ
ขยะดูสวยงาม 

หมู่ที่ 8  สามแยกบ่อขยะ 
ขนาดพื้นท่ี 12 ไร่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๙๐% 

ภูมิทัศน์สามแยกบ่อ
ขยะสวยงาม 

กองช่าง 

9 โครงการจั ด ซ้ื อ ซุ้ ม เฉลิ ม     
พระเกียรติ  

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและเป็น
การเฉลิมพระเกียรติ 

ภายในเขต อบต. ๓00,๐๐๐ 
 

๓00,๐๐๐ 
 

๓00,๐๐๐ 
 

๓00,๐๐๐ 
 

๓00,๐๐๐ 
 

ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ  

 

แสดงถึงความจงรัก 
ภั ก ดี แ ล ะ เ ป็ น ก า ร
เฉลิมพระเกียรติ 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงห้องท างาน
ผู้บริหาร  

เพื่ อห้องท างานผู้ 
บริหารเป็นสัดส่วน 

ห้องผู้บริหาร  200,000  200,000  200,000 ห้องท างาน
ผู้บริหารได้รับ
การปรับปรุง 

ห้องท างานผู้บริหาร
ได้รับการปรับปรุง 

กองช่าง 

 11 โครงการปรับปรุงห้องท างาน 
 (กองคลัง)  

เพื่ อปรับปรุ งห้อง
ท างานกองคลังให้
เป็นสัดส่วนและมี
ความปลอดภัย 

ห้องท างานกองคลัง  100,000  100,000  100,000 ห้องกองคลัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ห้องท างานกองคลัง
ได้รับการปรับปรุง 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สภา  

เพื่อห้องประชุมสภา 
เป็นสัดส่วน 

ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม 
ใหม่,ติดตั้งเครื่องเสียง 

200,000  200,000  200,000 ห้องประชุม
สภา ได้รับการ

ปรับปรุง 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ส ภ า 
ได้รับการปรับปรุงเป็น
สัดส่วน 

กองช่าง 

 

 
 



~ ๑๓๒ ~ 
 

..... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการปรั บปรุ งซ่อมแซม
หลังคาอาคารส านักงาน อบต.  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารส านัก 
งาน อบต. 

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

หลังคาอาคารส านัก 
งาน อบต.ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม  

กองช่าง 

14 โครงการปรั บปรุ งซ่อมแซม
ห้องน้ า อบต. 

เพื่อปรับปรุงซ่อม แซม
ห้องน้ า อบต. 

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

ซ่อมแซม 

ห้องน้ า  สนง . ได้ รั บ
การปรับปรุงซ่อมแซม 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ  
ภายใน อบต. 

เพื่อไว้บริการจอดรถ
ส าหรับประชาชนท่ีมา
ติ ดต่ อราชการ เป็ น
ระเบียบ 

ภายใน สนง.อบต. 100,000  100,000   อบต.มีท่ีจอดรถ ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ อบต.มีท่ีจอด
รถเป็นระเบียบ 

กองช่าง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓๓ ~ 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

 

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแนวนโยบายของรัฐบาล  

      ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการร่วมรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 
เพื่อแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงและ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่ อ รั บฟั ง ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม พร้อม
ท้ังจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นปัจจุบัน   

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านเป้า 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
หมู่บ้าน  

 

ประชาชนได้เสนอปัญหา
และความต้องการเพื่อมา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นปัจจุบัน   

ส านักปลัด 

2 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาใน
ระดับต าบล 

เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับ
ต าบล 

เจ้าหน้าท่ี อบต. 
สมาชิก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน/  
ตัวแทนหมู่บ้าน  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ 
หมู่บ้าน  

 

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
และประสานแผนพัฒนา
ในระดับต าบล 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมประชาชนเพื่อเป็น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ
ช่วย อบต. ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านเป้า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ๑๐ 
หมู่บ้าน  

ผู้สู งอายุ ท่ีมีภาวะพึ่ งพิง
ได้รับการดูแลจากอาสา 
สมัครบริบาลท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

4 โครงการให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้และ
ให้บริ การรับช าระภาษีนอก
สถานท่ี 

เพื่ อ ให้ความรู้ กั บประชาชน
เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้และ
อ านวยความสะดวกและตอบ 
สนองความต้องการของประชาชน
ในการช าระภาษีประจ าปี 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านเป้า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ 
หมู่บ้าน  

 

ประชาชนมีความรู้ เกี่ยว 
กับงานจัดเก็บรายได้และ
ได้รับความสะดวกในการ
ช าระภาษีประจ าปี 

กองคลัง 

 
 



~ ๑๓๔ ~ 
 

.. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเน่ือง
มากจากพระราชด าริ, งานพระราช
พิธี ,รัฐพิธตี่างๆ  

เพื่ อ เป็นการแสดงความ
จงรักภักดี  

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

อบต .บ้ าน เป้ า  ได้ แสด ง
ความจงรักภักดี  

ส านักปลัด 

6 โครงการด าเนินการตามนโยบายของ
อ าเภอ,จังหวัด,รัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อด าเนินการตามนโยบาย
ต่างๆ ของหน่วยงานต่างท่ี
เกี่ยวข้อง 

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

อบต.บ้านเป้า ด าเนินการ
ตามนโยบายต่ างๆ ของ
หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง 

ส านักปลัด 

7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมากจากพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
สนอ ง โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาก
จากพระราชด าริ 

อบต.บ้านเป้า ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

อบต.
บ้านเป้า 

อบต.บ้านเป้า ด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสนอง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ช อั น เ น่ื อ ง ม า ก จ า ก
พระราชด าร ิ

ส านักปลัด 

8 โครงการอบรมให้ความรู้  พรบ.
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ  

เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้ 
ความเข้าใจและพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านเป้า 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
หมู่บ้าน  

  

ประชาชนได้ความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ พ ร้ อ ม เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน 

ส านักปลัด 

9 โครงการเตรียมความพร้อมตาม
ภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ าจาก
หน่วยงานต่างๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อมตาม
ภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ า
จากหน่วยงานต่างๆ 

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

อบต.บ้านเป้า เตรียมความ
พร้อมตามภารกิจถ่ายโอน
ด้านแหล่งน้ าจากหน่วยงาน
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. กลุ่มแม่บ้าน 
อสม. และผู้น าชุมชน 

เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดู
ง า น เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานให้บุคลากร  อส
ม., แม่บ้านและกลุ่มสตรี 

คณะผู้บริหาร อบต.,ส.
อบต.,พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง อสม.
แม่บ้านและกลุ่มสตรี 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
5๐ คน 

 

คณะผู้บริหาร อบต. ,ส .
อบต. ,พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  อสม. ,
แม่ บ้ า นแ ล ะ ก ลุ่ ม ส ต รี มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร อบต.,
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
๕๐ คน 

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  อ บ ต . ,
พนักงานส่วน ต าบลและ
พนักงานจ้ า งมี คุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

  
 



~ ๑๓๕ ~ 
 

….. 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการจัดท าฐานข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่องานจัดเก็บภาษีมีระบบท่ี
แน่นอนและสามารถตรวจสอบ
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

พื้นท่ีใน เขต 
อบต. 

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

งานจัดเก็บภาษีมีระบบท่ี
แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

กองคลัง 

13 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพื่อเป็นการด าเนินโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น .ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยด ี

อบต. 
หนองโพนงาม 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

ปีละ     
๑ ครั้ง 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น.ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

ส านักปลัด 

14 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

เพื่ อ ให้  อสม .ด า เ นินการ ใน        
๓ กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนา 
ศักยภาพด้านสาธารณสุข การ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านต่างๆ 
และการบริ การสา ธ า รณสุ ข
เบื้องต้น ในศูนย์สาธารณ สุขมูล
ฐานชุมชน (คสมช.) 

อสม.  
จ านวน ๖ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ     
๑ ครั้ง 

ศูนย์ สาธารณสุ ขมู ลฐาน
ชุมชนได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ 

ส านักปลัด 

15 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพิ่มเติม 

เพื่ ออุดหนุนให้หมู่บ้ านด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 10 หมู่บ้านๆ
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ปีละ     
๑ ครั้ง 

ทุกหมู่บ้านด าเนินโครงการ
ต า ม พ ร ะ ร า ช ด า ริ ด้ า น
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

16 อุดหนุนศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) 

เพื่ออุดหนุนให้ศูนย์ประสานงาน
อง ค์ ก า รชุ มชนระดั บต าบล 
(ศอช.ต.) ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ศูนย์
ประสานงาน
องค์การชุมชน
ระดับต าบล 
(ศอช.ต.) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ     
๑ ครั้ง 

ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

ส านักปลัด 

 
 
 



~ ๑๓๖ ~ 
 

.... 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพื่ออุดหนุนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในเขตพื้นท่ีมีความเข้มแข็ง และ
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

กลุ่มอาชีพต่างๆ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปีละ     
๑ ครั้ง 

กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความ
เข้ มแข็ ง  และส า เ ร็ จ
ลุล่วงไปด้วยด ี

ส านักปลัด 

 รวม  17  โครงการ   2,610,000 2,610,000 2,610,000 2,610,000 2,610,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓๗ ~ 
 

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ป้ อ งกั นภั ย ฝ่ า ยพล เ รื อน     
(อปพร.) 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ความ สามารถในเรื่องการ
ป้อ งกั นและบรรเทาสา
ธารณภัยประเภท ต่างๆ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ประชาชนในเขต อบต. 
บ้านเป้า   

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

ปีละ ๑ ครั้ง 
 

เข้ารับการอบรมมีความ 
รู้ ความ เข้ า ใจ  ทักษะ
ความ สามารถในเรื่อง
การป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ประเภท
ต่างๆ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ
ปรับมุมมอง   

เ พื่ อ บั น ทึ ก ภ า พ แ ล ะ
เหตุ ก า รณ์  ผู้ มาติ ดต่ อ
ราชการ รักษาความปลอด 
ภัยภายในสถานท่ีราชการ
และหมู่บ้านในเขต 

 - ที่ท าการ อบต.บ้านเป้า 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
 - ภายในหมู่บ้านในเขต  
  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - ที่ท าการ อบต.
บ้านเป้า 
 - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 
 - ภายในหมู่บ้าน 
ในเขต 

สถาน ท่ี ร าชการ และ
หมู่บ้านมีกล้องวงจรปิด
ไว้บันทึกภาพเหตุการณ์
ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

3 โคร งการป้ องกั นและลด
อุบั ติ เหตุ ทางถนนในช่ ว ง
เทศกาลส าคัญต่างๆ  

เ พื่ อ ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด
อุ บั ติ เ ห ตุ ทางถนนของ
ประชาชนท่ีสัญจร ในช่วง
เทศกาลวันส าคัญต่างๆ 
เดินทางปลอดภัย 

ประชาชนในเขต อบต. 
บ้านเป้า   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  วันส าคัญต่างๆ อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
วันส าคัญต่างๆ มีจ านวน
น้ อยครั้ ง  ปร ะชาชน
เดินทาง ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 
การจิตอาสาภัยพิบัติ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ความ สามารถในเรื่องการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยประเภท ต่างๆ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

ประชาชนในเขต อบต. 
บ้านเป้า   

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ผู้ เ ข้ า รั บก า รอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
ความสามารถในเรื่องการ
ป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทต่างๆ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ส านักปลัด 

 รวม    ๔    โครงการ   800,000 800,000 800,000 800,000 800,000    

 



~ ๑๓๘ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวดัชัยภูมิ 

 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
    : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้และสามารถ
พัฒนาผลผลิ ต ขอ ง
ตนเองในอาชีพตน 

ประชาชนในเขต อบต.บ้าน
เป้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ ๑ ครั้ง 
 

ปร ะช าช น ไ ด้ รั บ
ความรู้และสามารถ
พัฒนาผล ผลิตของ
ตนเองในอาชีพตน 

ม.4,5, 
6,11 

อบต. 

2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้า 
คสล.ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนาย
สมหมาย  แสนศาลา-นายพงษ์ศักดิ์  
กู้เขียว  ม.1 

เพื่อให้น้้าไม่ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ 1  กว้าง ๐.๕๐ ม.  
ลึก ๐.5๐ ม. ยาว ๑๐๐ 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้้า 
๑ สาย 

 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.1 
 

 

3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้า 
คสล. ภายในหมู่บ้าน จากบ้าน
นายอ้าพล ก้าลังกล้า  - นายมี  
ประณีตพลกรัง   ม.4 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

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

๒0๐,๐๐๐ 
 

๒0๐,๐๐๐ 
 

๒0๐,๐๐๐ 
 

๒0๐,๐๐๐ 
 

๒0๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.4  

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
 



~ ๑๓๙ ~ 
 

.... 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้า 
คสล. ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนาย
บุญชู เลิศขามป้อม-สะพานข้ามล้า
น้้าพรม ม.๔ 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๑ 
เมตร 

๑๕4,๐๐๐ 
 

๑๕4,๐๐๐ 
 

๑๕4,๐๐๐ 
 

๑๕4,๐๐๐ 
 

๑๕4,๐๐๐ 
 

ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.4 อบต. 

5 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้า 
คสล. จากบ้านนายวิฑูรย์ เกื้อหนุน-
บ้านนางพรรณี  มณีวรรณ  ม.๔ 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ลึก ๐.5๐ เมตร ยาว 
5๐ เมตร   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.4 อบต. 

6 โครงการปรับปรุ ง ซ่อมแซมร่อง
ระบายน้้า คสล. จากบ้านสามแยก
บ้านนางสมจิตร -สี่แยกบ้านนาย
แม๊ก  ม.๔ 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔  จากบ้านสามแยก
บ้านนางสมจิตร-สี่แยก
บ้านนายแม๊ก  ม.๔ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.4 อบต. 

7 โครงการปรับปรุ งท่อระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหนู
แว่น ยาขามป้อม-บ้านนายสุวรรณ  
นิลโอโล   ม.๔ 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๔  วางท่อ คสล. ø 
0.40  จ้านวน 40 ท่อน 
ยาว 40 เมตรพร้อมบ่อพัก 
คสล. 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.4 อบต. 

8 โครงการปรับปรุ งท่อระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย
สงบ ล้วนมงคล -ล้าน้้าพรม ม.๔ 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๔ จ ากบ ้านนา ย
สงบ  ล้วนมงคล - ล้าน้้า
พรม 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.4 อบต. 

9 โครงการก่อสร้างร่ องระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางค้าบาง 
พันโนบัว-บ้านนายถวัลย์  ลาภทวี  
หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ลึก ๐.5๐ เมตร ยาว 
10๐ เมตร   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.๕ อบต. 

10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้า
ภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้าน-
วัดโนนสังข์  หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

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

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.๕ อบต. 

 

 



~ ๑๔๐ ~ 
 

.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้้า 
จากบ้านนายคงคา-บ้านนายชาญ
วิทย์  ม.๖ 
 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๖ เปลี่ยนฝาปูน
เป็นฝาเหล็กยาว  ๑0๐ 
เมตร 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.6 อบต. 

12 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บล๊อกคอน
เวส) ห้วยสะเดา  ม.๑๑ 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมให้ระบายน้้า
ไ ม่ ใ ห้ ท่ ว ม ขั ง แ ล ะ
ระบายได้ทันที 

หมู่ที่  ๑๑  ขนาดกว้าง 
๒.๑๐ ม. สูง ๒.๑๐ ม.  

๔5๐,๐๐๐ ๔5๐,๐๐๐ ๔5๐,๐๐๐ ๔5๐,๐๐๐ ๔5๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

น้้าไม่ ท่วมขั งและ
ระบายได้ทันที 

ม.11 อบต. 

13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้า
จากบ้านนางสมทรง-ล้าน้้าพรม  
ม.๑๒ 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

27๐,๐๐๐ 
 

27๐,๐๐๐ 
 

27๐,๐๐๐ 
 

27๐,๐๐๐ 
 

27๐,๐๐๐ 
 

ร่องระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.12 อบต. 

14 โครงการวางท่อระบายน้้าล้าน้้า
พรม  ม.๑๒ 

เพื่อให้ น้้าไม่ ท่วมขัง
และระบายได้ทันที 

ห มู่ ที่  ๑ ๒  ว า ง ท่ อ
คอนกรีตขนาด ๐.3๐ 
เมตร จ้านวน 55 ท่อน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ท่อระบาย
น้้า  

๑ สาย 

น้้าไม่ ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

ม.12 อบต. 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
จากนายพงษ์ศักดิ์-ทางเข้าหมู่บ้าน 
พร้อมเสาไฟฟ้า ม. ๑  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑ นายพงษ์ศักดิ์-
ทางเข้าหมู่บ้านพร้อม
เสาไฟฟ้า 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.1 อบต. 

16 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
จากที่นานายสุรินทร์ ลีโนนเขวา-
ประปา ม.๑  
 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การ เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑ จากที่นานาย
สุรินทร์  ลีโนนเขวา-
ประปา 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.1 อบต. 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า   
จากท่ีนายวีระศักดิ์-บ้านนายสุรัตน์     
ม. ๓  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่  ๓ จากท่ีนายวีระ
ศักดิ์-บ้านนายสุรัตน์   

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.3 อบต. 



~ ๑๔๑ ~ 
 

........ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจาก
ท่ีนางสะแจวรรณ–ท่ีนานายเพ็ง     
ครองเคหา  ม.๓ 
 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๓ นางสะแจวรรณ –
ท่ีนานายเพ็ง ครองเคหา 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.3 อบต. 

19 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
เ ส้ น บ้ า น น า ย ศ รั ท ธ า -น า ง
ประคอง ม. ๓  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  ๓ จ ากบ้ านนา ย
ศรัทธา-นางประคอง 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน 

ม.3 อบต. 

20 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ทางเข้าหมู่บ้าน ๕ จุด  ม.๔ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่๔ เดินสายไฟฟ้าสายดับ 
พร้อมติดตั้ ง โคมไฟส่อง
สว่าง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐
๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.4 อบต. 

21 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
สะพานและบ้านนางน้อย  ม.๔ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่๔ เดินสายไฟฟ้าสายดับ 
พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง  
สะพานและบ้านนางน้อย 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.4 อบต. 

22 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บ้านพ่อปราณี-นางหนูแว่น ม.๔ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  ๔ บ้ านพ่ อปราณี -     
นางหนูแว่น 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.4 อบต. 

 

 



~ ๑๔๒ ~ 
 

......... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า 
จากซุ้มประตูบ้านนางจิตรตา 
ผ่องจรูญ  ม.๔ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๔ จากซุ้มประตู
บ้านนางจิตรตา ผ่อง
จรูญ   

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ า   
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ม.4 อบต. 

24 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ซอยแสงจันทร์  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕ ซอยแสงจันทร์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.5 อบต. 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
ซอยโสกจั่น ม.5 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๕  ซอยโสกจั่น 1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ า   
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ม.5 อบต. 

26 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ภายในหมู่ บ้ านจากบ้ านนาย
อ้านาจ- นายอินสวา ม.๖ 
 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๖ จากบ้านนาย
อ้านาจ-นายอินสวา 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ า   
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ม.6 อบต. 

27 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างจากบ้านนางป่านาง -เสา
โทรศัพท์    ม.๘ 

เพื่ อ ให้ ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การ เกิ ดอุ บั ติ เห ตุ มี
ความ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากบ้านนาง
ป่านาง-เสาโทรศัพท์   

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ า
แสงสว่ างป้ องกั น
การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ    
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.8 อบต. 

 

 



~ ๑๔๓ ~ 
 

..... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

28 โครงการติดตั้งโคมไฟ  จ้านวน ๕ จุด     
จากบ้านนายบัวสี-นานายกาน ม.๑๐ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายบัว
สี-นานายกาน 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.10 อบต. 

29 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๖จุด 
(ทางขึ้นหมู่บ้าน,คุ้มโนนสวรรค์,ทาง
ลงบ้านนางเกษตร,แยกบ้านนางพร, 
บ้านชายทุ่ง, จากบ้านนายสุทัศน์ -
นางนิรชาดวงภมร)  ม.๑๑ 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๑ ขยายเขตสายดับ
และติดตั้ งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างป้องกัน
การเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.11 อบต. 

30 โครงการติดตั้ ง โคมไฟจากบ้าน    
นายซุ่น ฦาแรง -บ้ านผู้ ใหญ่บ้ าน      
ม.๑๒ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่๑๒ ขยายเขตสายดับ 
ติดตั้ งดวงโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่ างป้องกัน
การเกิ ดอุบั ติ เหตุ    
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ม.12 อบต. 

31 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจาก
บ้านนายล้น-นายสวา ม.๑๒  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๒ จากบ้าน นาย
ล้น-นายสวา   
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ม.12 อบต. 

32 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน-กลางบ้าน  ม.๑๒ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติเหตุมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

หมู่ ที่  ๑๒  จากทาง เข้ า
หมู่บ้าน-กลางบ้าน   

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ม.12 อบต. 

 

 



~ ๑๔๔ ~ 
 

...... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

33 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเส้น
บ้านหญ้านาง-บ้านโนนสังข์ ม.๑๓  
 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไ ฟ ฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง
ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ห มู่ ที่  ๑๓ เ ส้ น
บ้านหญ้านาง – 
บ้ า น โ น น สั ง ข์ 
จ้านวน 10 หลอด 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนมี ไฟฟ้ า
แสงสว่างป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ม.13 อบต. 

34 โครงการซ่อมแซมพร้อมสร้างรั้ ว    
ป่าช้าบ้านทิก  ม.๓ 

เพื่อจัดพื้นท่ีและวาง
ผังถูกต้องและไม่ให้
เกิดความเลื่อมล้้าใน
การอ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

หมู่ที่ ๓ ยาว 
๒๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ป่าช้ ามีพื้ น ท่ีและ
วางผังถูก ต้องและ
ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
เลื่อมล้้าในการอ้าง
สิทธิ์ของพื้นท่ี 

ม.3 อบต. 

 รวม   34    โครงการ            

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๕ ~ 
 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
             ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
             ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปน็ศูนย์กลางทาง 
                                  การตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
             ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและเศรษฐกจิ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการฝายชะลอน้้า (ฝายแม้ว)   
จ้านวน ๑ จุด ม.๔ ล้าน้้าพรม 

เพื่อกั้นชะลอน้้า ให้
ไ ห ล ช้ า ล ง  แ ล ะ
สามารถกักเก็บน้้าไว้
ใช้ด้านเกษตรกรรม 

หมู่ที่  ๔ ขนาดกว้าง 
๑๓.๐๐ เมตร  ยาว 
๖.๐๐ เมตร สูง๒.๐๐ 
เมตร จ้านวน ๑ จุด 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

เกษตรได้รับ
ประโยชน์

๘๐% 
 

เกษตรกรได้ใช้ น้้า ท่ี
ถูกกัก เก็บจากฝาย
ชะลอ น้้า  เพื่ อก าร
เกษตรกรรม 

ม.4 อบต. 

2 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ 
เกษตร ม.๕ 

เพื่ อ ให้ เกษตรกรใน
หมู่ บ้ านมี ร ะบบ น้้ า
บาดาลใช้ในการเกษตร 

หมู่ที่  ๕ ภายในพื้นท่ี
การ เกษตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรได้รับ
ประโยชน์

๘๐% 
 

เพื่ อให้ เกษตรกรใน
หมู่ บ้ านมี ระบบน้้ า
บาดาลใช้ในการเกษตร 

ม.5 อบต. 

3 โครงการฝายชะลอน้้า (ฝายแม้ว)  
จ้านวน  ๑ จุด ม.๖ 

เพื่อกั้นชะลอน้้า ให้
ไหลช้าลงและสามารถ
กักเก็บน้้าไว้ ใช้ด้าน
เกษตรกรรม 

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

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

เกษตรได้รับ
ประโยชน์

๘๐% 

เกษตรกรได้ใช้ น้้า ท่ี
ถูกกัก เก็บจากฝาย
ชะลอ น้้า  เพื่ อการ
เกษตรกรรม 

ม.6 อบต. 

4 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ 
เกษตร  ม.๘  

เพื่ อให้ เกษตรกรใน
หมู่ บ้ า นมี ร ะบบ น้้ า
บ า ด า ล ใ ช้ ใ น ก า ร 
เกษตร 

หมู่ที่ ๘ พื้นท่ีการ 
เกษตร  จ้านวน  5 บ่อ   

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกร
ได้รับ

ประโยชน ์
๙๐% 

เกษตรกรในหมู่บ้านมี
ระบบน้้าบาดาลใช้ใน
การเกษตร 

ม.8 อบต. 

 
 



~ ๑๔๖ ~ 
 

..... 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีต
ห้วยสะเดา ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายห้วยสะเดา
สามารถกักเก็บน้้าได้ดี
ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ 1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกร
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ฝายห้วยสะเดา
ได้ รั บการ ซ่อม 
แซมสามารถกัก
เ ก็ บ น้้ า ไ ด้ ดี
ประชาชนมี น้้ า
อุปโภคและบริโภค 

ม.11 อบต. 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ ม เหล็ กภาย ในหมู่ บ้ า น     
จุดด้าเนินการจากท่ีนายศรัทธา-
นางประคอง ม.๓ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือ พื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่ น้อยกว่า 
๑๗๕ ตร.ม จุดด้าเนินการ
จาก ท่ีนายศรัทธา -นาง
ประคอง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ม.3 อบต. 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางแคล้ว-
บ้านนายสมพงษ์ ม.๔ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
ม.ยาว ๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่ น้อยกว่า  ๒๓๒    
ตร.ม. จุดด้าเนินการจาก
บ้านนางแคล้ว-บ้านนาย
สมพงษ์   

๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ม.4 อบต. 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายสัจจา  นามวิจิตร -
บ้านนายหนูเรียน แสงขามป้อม  
ม.๔  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่ น้ อยกว่ า ๑๒๖ ตร.ม    
จุดด้าเนินการจากบ้านนาย
สัจจา  นามวิจิตร–บ้านนาย
หนูเรียน แสงขามป้อม 

๗๐,๐๐๐  
 

๗๐,๐๐๐  
 

๗๐,๐๐๐  
 

๗๐,๐๐๐  
 

๗๐,๐๐๐  
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ม.4 อบต. 

 



~ ๑๔๗ ~ 
 

.... 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการซ่อมแซมสร้างถนน
ลาด ยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้าน
นายสมหมาย ทูนแก้ว–บ้านนาง
ไหล  ลาภเงิน  ม.๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
ก า ร คมนาคม ไ ด้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕ กว้าง 4 ม. ยาว 100 
ม. ความหนา ๐.๐๔ ม. หรือมี
ปริมาณงานแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม.จุดด้าเนินการ
จากบ้านนายสมหมาย ทูนแก้ว 
–บ้านนางไหล  ลาภเงิน   

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ม.5 อบต. 

10 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. 
จากบ้านนายบุญหลาย-บ้านนาง
ยุพนิ    ม.๕ 

เพื่อขยายไหล่ทาง
ให้ กว้ า งขึ้ น  ก าร
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. 
ยาว  ๒๖๐ ม. 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ไหล่ทางให้กว้างขึ้น 
การคมนาคมได้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

ม.5 อบต. 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางทองหยี่-
บ้านนางจีราวรรณ  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
ก า ร คมนาคม ไ ด้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง 4.๐๐ ม. 
ยาว  ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก    ไม่
น้อยกว่า   ๒๐๐ ตร.ม. จุด
ด้าเนินการจากบ้านนางทอง
หยี่-บ้านนางจีราวรรณ   

๑๒6,๐๐๐ ๑๒6,๐๐๐ ๑๒6,๐๐๐ ๑๒6,๐๐๐ ๑๒6,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ม.6 อบต. 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก จากทาง ท่ี นาย    
เชาวลิตร–สามแยกบ้านนางรู้จ้า 
ส้าราญรื่น  ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
ก า ร คมนาคม ไ ด้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้าง 4.๐๐ 
ม. ยาว 100 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า  4๐๐ ตร.ม.   จุด
ด้าเนินการจากทางท่ีนายเชาว
ลิตร–สามแยกบ้านนาง    รู้จ้า 
ส้าราญรื่น 

232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ม.11 อบต. 

 

 



~ ๑๔๘ ~ 
 

…. 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าบ้าน
ห้วยข่า ม.๑2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
ก า ร คมนาคม ไ ด้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง 4.๐๐ม. 
ยาว 1๐๐ ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ไม่ น้ อยกว่ า  4๐๐ ตร .ม .        
จุดด้าเนินการทางเข้าวัดป่า
บ้านห้วยข่า 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ม.11 อบต. 

14 โครงการปรั บปรุ ง ซ่ อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้านหญ้านาง-
บ้านวังม่วง  ม. ๑๓  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
ก า ร คมนาคม ไ ด้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๓  กว้าง 5 ม. ยาว 
50 ม. ความหนา ๐.๐๔ ม. 
หรือมีปริมาณงานแอสฟัลท์    
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  250  ต ร . ม .      
จุ ดด้ าเนินการจากสายบ้ าน   
หญ้านาง-บ้านวังม่วง   

57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ม.13 อบต. 

15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อม 
แซมถนนเส้นข้างเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ AIS ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ใน
ก า ร คมนาคม ไ ด้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑  กว้าง 3 ม. ลึก 2 ม.  
ยาว 100 ม. โดยท้าการถมดิน
ป รั บ เ ก ลี่ ย ถ น น ใ ห้ เ รี ย บ        
จุ ดด้ า เ นิ นการ เส้ นข้ างเสา
สัญญาณโทรศัพท์ AIS 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ม.1 อบต. 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดคัน
บ่อบุ่งไข่นุ่น ม. ๔  

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย๓.๕๐ 
ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา 
๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม พร้อม
เกรดบดอัดแน่น จุดด้าเนินการ
คันคูบุ่งไข่นุ่น 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ม.4 อบต. 

 

 



~ ๑๔๙ ~ 
 

... 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกจากบ้านนางขันทอง-
บ้านนายสายตา สุดมั่งมี ม. ๔ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.๐0 
ม. ยาว 1๕๐ ม. ลงหินคลุกหนา 
๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  4๕ ลบ.ม พร้อม
เกรดบดอัดแน่น  จุดด้าเนินการ
จากบ้านนางขันทอง-บ้านนาย
สายตา สุดมั่งมี 

23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ 23,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ม.4 อบต. 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากท่ี
นางติ๋ม-นางเพชรา  ม.๕ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ 
ม.  ยาว ๑,๑๐๐ ม. ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือปริมาตร
หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๙๒.๕ 
ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น        
จุดด้าเนินการจากที่นางติ ๋ม-
นางเพชรา 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ม.5 อบต. 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร จากท่ีนาย
สุทัศน์  เศียรเขียว-ท่ีนางค้าเวียง  
เปคอนสาร  ม.๕ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๓๕๐ ม. ลงหินคลุกหนา 
๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อม
เกรดบดอัดแน่น จากท่ีนาย
สุทัศน์  เศียรเขียว-ท่ีนางค้าเวียง   
เปคอนสาร 

90,๐๐๐ 
 

90,๐๐๐ 
 

90,๐๐๐ 
 

90,๐๐๐ 
 

90,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ม.5 อบต. 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรจากคอสะพาน-
บ้านนายประสาน  ม.๖ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๖ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า
๑๔๐ ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัด
แน่น 

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ม.6 อบต. 



~ ๑๕๐ ~ 
 

.... 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากแยก
ทางหลวง ๒๑5๙–บ้านนาง
ละมุน  ฤาแรง ม.8 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.๐๐ 
ม. ยาว 4๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย ๐.10 ม. หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๑2๐ ลบ.ม.      
พ ร้ อ ม เ ก ร ด บ ด อั ด แ น่ น           
จุดด้าเนินการจากแยกทางหลวง 
๒๑5๙–บ้านนางละมุน  ฤาแรง 

63,๐๐๐ 63,๐๐๐ 63,๐๐๐ 63,๐๐๐ 63,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ม.8 อบต. 

22 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
จากนานายสมอาจ -นานางจู    
ม.๑๐ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๔๕๐ เมตร  ลงหินคลุกหนา 
๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่
น้ อยกว่ า  ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม .       
จุดด้าเนินการจากท่ีนายสมอาจ-
ท่ีนางจู   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ม.10 อบต. 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากท่ีนา
นายเชี่ยวชาญ-นานางหนูแดง     
ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ ที่  ๑๑ ขนาดกว้ างเฉลี่ ย 
๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหิน
คลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตร
หินคลุ ก ไม่ น้ อยกว่ า  ๑๗๕  
ลบ.ม พร้อมเกรดบดอัดแน่น  
จุดด้าเนินการจากท่ีนานาย
เชี่ยวชาญ-นานางหนูแดง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ม.11 อบต. 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรหินคลุกจากท่ี
นายเชาวลิตร-สามแยกบ้านนาง
รู้จ้า ส้าราญรื่น  ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่  ๑๑  ขนาดกว้างเฉลี่ ย 
๔.๐๐ ม. ยาว 2๐๐ ม. ลงหิน
คลุกหนา ๐.๐๕ ม. หรือปริมาตร
หินคลุก 8๐๐ ลบ.ม. พร ้อม
เกรดบดอัดแน่น จากท่ีนาย
เชาวลิตร-สามแยกบ้านนางรู้จ้า 
ส้าราญรื่น   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ม.11 อบต. 



~ ๑๕๑ ~ 
 

….. 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกเพื่อการเกษตรจากห้วย
สะเดา- ท่ีนายประสิทธิ์  ค้ามะ
ตะศิลา   ม.๑๑ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
ม. ยาว  ๙๐๐ ม. ลงดินลูกรังหนา 
๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด
บดอัดแน่น จุดด้าเนินการจาก
ห้ ว ยสะ เด า -ท่ี น ายประสิ ท ธิ์     
ค้ามะตะศิลา  

๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ ๙๓,๖๐๐ ถนน  
๑ สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ม.11 อบต. 

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากศาลา
กลางบ้าน-ล้าน้้าพรม    ม. ๑๒  

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทาง การเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๑๗๐ ม.  ลงดินลูกรังหนา
เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไม่ น้อยกว่า ๕๔๔ ลบ.ม.     
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
ปริมาตรหินคลุก  ๖๘ ลบ.ม พร้อม
เกรดบดอัดแ น่น  สายศาลา
กลางบ้าน-ล้าน้้าพรม 

๙๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ม.12 อบต. 

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร สาย
แยกทางหลวง ๒๑5๙ ถึงท่ี นา
เกษตรกรบ้านห้วยข่า ม. ๑๒ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๕๐๐ม. ลงลูกรังหนา
เฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลบ.ม. พร้อม
เกรดบดอัดแน่น  จุดด้าเนินการ
จากสายแยกทางหลวง ๒๑5๙  
ถึงท่ีนาเกษตรกรบ้านห้วยข่า   

๗๕,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ม.12 อบต. 

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจากบ้าน
นายสวา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน  ม. 
๑๒ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให้เกษตรกรใช้ใน
การขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๒๔๗ ม. ลงหิ นคลุ กหนา    
๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๙๘.๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด
บดอัดแน่น จุดด้าเนินการจาก
บ้านนายสวา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน   

๕๗,๐๐๐ 
 

๕๗,๐๐๐ 
 

๕๗,๐๐๐ 
 

๕๗,๐๐๐ 
 

๕๗,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ม.12 อบต. 



~ ๑๕๒ ~ 
 

.... 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วั

ด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มา
ของ
โครง 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเส้นวัดป่า-ท่ีนายเหม็น  
ม.๑๓ 

เ พื่ อ ป รั บปรุ ง
ถนนให้ เกษตร  
กร ใช้ในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.  
ยาว ๖๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. พร้อม
เกรดบดอัดแน่น ถนนเส้นวัดป่า- 
ท่ีนายเหม็น 

๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ม.13 อบต. 

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนงเพื่อการเกษตรเส้น
น้้าประปาหนองหญ้าปล้อง 
ม. ๑๓ 

เ พื่ อ ป รั บปรุ ง
ถนนให้เกษตร 
กรใช้ในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๓๓๐ ม. ลงดินลูกรังหนา 
๐.๒๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘ ลบ.ม. 
ลงหินคลุกตลอดเส้นทาง หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุก    
ไม่น้อยกว่า ๙๙ ลบ.ม. พร้อมเกรด
บดอัดแน่นถนนสายน้้าประปา 
หนองหญ้าปล้อง 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ม.13 อบต. 

 รวม   30    โครงการ            

 

 

 

 



~ ๑๕๓ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวดัชัยภูมิ 

 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
             ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
             ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปน็ศูนย์กลางทาง 
                                  การตลาดและการเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 

ยทุธศาสตรท์ี่  ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและเศรษฐกจิ 

        ๒.๑  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กวังกระเฉด  ม.๓ 

เ พื่ อ ใ ห้ ฝ า ย วั ง
กระ เฉดสามารถ   
กั ก เ ก็ บ น้้ า ไ ด้ ดี
ป ร ะ ช า ช น มี น้้ า
อุปโภคและบริโภค 

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

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ฝายวังกระเฉด
สามารถกักเก็บ
น้้าได้ดีประชา 
ชน มีน้้าอุปโภค
และบริโภค 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

2 โครงการขุดลอกบึงแก้ ง     
ม.4 

เ พื่ อ ใ ห้ บึ ง แ ก้ ง
สามารถกักเก็บน้้า
ได้ดีประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบริโภค 

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

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

ประโยชน์ 
๙๐% 

บึงแก้งสามารถ
กักเก็บน้้าได้ดี
ประชาชน มีน้้า
อุ ป โ ภ ค แ ล ะ
บริโภค 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2/2 
 



~ ๑๕๔ ~ 
 

 
 

--- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกล้าน้้าพรม
จากสะพานข้ามล้าน้้าพรม
ฝั่งซ้ายถึง ท่ีนานายบัวลอง 
ลาภทวี ม.๔ 

เพื่ อ ให้ล้ า น้้าพรม
สามารถกักเก็บน้้า
ได้ดีประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบริโภค 

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 ๓,๑๖๘,๐๐๐ ๓,๑๖๘,๐๐๐ ๓,๑๖๘,๐๐๐ ประชาชน
และ

เกษตรกร
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ล้ า น้้ า พ ร ม
สามารถกักเก็บน้้า
ไ ด้ ดี ป ร ะ ช า ช น    
มีน้้าอุปโภคและ
บริโภค 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

4 โครงการขุดลอกรอบคลอง
ห้วยเป้าจากห้วยข่า-ห้วย
สะเดาพร้อมท้าเป็นถนน
รอบห้วย   ม.๑๑ 

เพื่อขุดลอกห้วยเป้า
ให้มีความลึกสามารถ 
เก็บกักน้้าได้มากขึ้น
พร้อมท้าเป็นถนน
รอบห้วย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความกว้าง
เฉลี่ย ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
ขุดลอกดินปริมาตรดินขุด 
๓๐,๐๐๐ ลบ.ม 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ห้วยเป้า เก็บกั ก  
น้้ า ไ ด้ ม า ก ขึ้ น
ประชาชนและ
เกษตรกรได้ใช้น้้า
เ พื่ อ อุ ป โ ภ ค 
บ ริ โ ภ ค  พ ร้ อ ม
เดินทางได้สะดวก 

-กองช่างอบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

5 โ คร งการก่ อสร้ า งฝาย     
วังหม้อกระทะ   ม.๑๑ 

เพื่อให้ฝายวังหม้อ
ก ร ะ ท ะ ส า ม า ร ถ    
กั ก เ ก็ บ น้้ า ไ ด้ ดี
ป ร ะ ช า ช น มี น้้ า
อุปโภค และบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑   ขนาดกว้าง  3  
ม.   ยาว ๑๕ ม. 
 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ
เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ 
8๐% 

ฝายวังหม้อกระทะ
สามารถ กักเก็บ
น้้าได้ดีประชาชน
มีน้้าอุปโภคและ
บริโภค 

 

6 โคร งการก่ อสร้ า งฝาย
คอนกรีตห้วยสะเดา  ม.๑๑ 

เ พื่ อ ใ ห้ ฝ า ย ห้ ว ย
ส ะ เ ด า ส า ม า ร ถ     
กั ก เ ก็ บ น้้ า ไ ด้ ดี
ป ร ะ ช า ช น มี น้้ า
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ 
ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ฝายห้ วยสะเดา
สามารถกัก เก็บ
น้้าได้ดีประชาชน
มีน้้าอุปโภคและ
บริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

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

เพื่อให้ฝายค้าปาก
ช้างสามารถกักเก็บ
น้้าได้ดีประชาชนมี
น้้าอุปโภคและ
บริโภค 

หมู่ ที่  ๑๑   ข นา ดก ว้ า ง 
๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 

๙๐% 

ฝายค้าปากช้าง
สามารถกัก เก็บ
น้้าได้ดีประชาชน
มีน้้าอุปโภคและ
บริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 



~ ๑๕๕ ~ 
 

 
...... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โ ค ร งกา รก่ อส ร้ า ง
เ ขื่ อ น เ จ้ าป ระ เทศ     
ม.๑๑ 

เ พื่ อ ใ ห้ เ ขื่ อ น เ จ้ า
ประเทศสามารถกัก
เก็บน้้าได้ดีประชาชนมี
น้้าอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่  ๑๑ ขนาดกว้าง 
4.5 ม.  ยาว 20 ม. 

8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ เกษตรกร
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

เขื่ อนเจ้ าประเทศ
สามารถกักเก็บน้้า
ได้ดีประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

9 โคร งการปรั บปรุ ง
ซ่อมแซมเขื่ อนเจ้ า
ประเทศ  ม.๑๑ 

เ พื่ อ ใ ห้ เ ขื่ อ น เ จ้ า
ประเทศสามารถกัก
เก็บน้้าได้ดีประชาชนมี
น้้าอุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกร
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

เขื่ อนเจ้ าประเทศ
สามารถกักเก็บน้้า
ได้ดีประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

10 โครงการขุดลอกล้าน้้า
พรม ม.๑๒ 

เพื่อขุดลอกล้าน้้าพรม
ให้มีความลึกสามารถ
เก็บกับน้้า ได้มากขึ้น
พร้อมย้ายดินออกจาก
พื้นท่ี 

หมู่ที่  ๑๒ ขนาดกว้าง
ปากห้วยเฉลี ่ย ๒๕ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม.  ขุ ดลึ ก 
๑.๕ ม.ปริมาตรดินขุด 
๒๖,๒๕๐ ลบ.ม 

๗๘๗,๕๐๐ 
 

๗๘๗,๕๐๐ 
 

๗๘๗,๕๐๐ 
 

๗๘๗,๕๐๐ 
 

๗๘๗,๕๐๐ 
 

เกษตรกร
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ล้าน้้าพรมเก็บกักน้้า
ได้มากขึ้นประชาชน
และเกษตรกรได้ใช้
น้้ า เ พื่ อ อุ ป โ ภ ค 
บริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 จ านวน  10  โครงการ  48,755,500 48,755,500 48,755,500 48,755,500 48,755,500    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๕๖ ~ 
 

... 

  ๒.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างบ่อพัก 
คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น้้า ม.๑ 

เพื่อระบายน้้าไม่ให้
ท่วมขังและระบาย
ได้ทันที 

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

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บ่อพัก ๑ 
แห่ง 

น้้าไม่ท่วมขังและ
ระบายได้ทันที 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

2 โ คร งการขยาย เขต น้้ า 
ประปาส่วนภูมิภาคเข้ า
หมู่บ้าน ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีระบบน้้า 
ประปาใช้ท้ังอุปโภค
และบริโภค 

หมู่ที่ ๓ ภายในหมู่บ้าน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่ บ้ านมี ระบบ
น้้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

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

3 โครงการซ่อมสร้ างถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน  ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ 3  1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ ถนน
ภายใน
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

4 โครงการก่ อสร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากหนองสังข์ - 
เมรุ  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
ม.ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ 
ตร.ม 

๑,๖๓๐,๐๐๐ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

5 โครงการปรับปรุ ง ซ่อม 
แซมขยายไหล่ทางทาง   
เข้าหมู่บ้าน  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

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

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

6 โครงการซ่อมสร้ างถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน  ม.๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๔  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน
ภายใน
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

... 
 



~ ๑๕๗ ~ 
 

….. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุ ง ซ่อม 
แซมถนนลงหินคลุกเพื่อ
การเกษตรจากสะพานข้าม
พรม-เขื่อนพรม (ฝั่งซ้าย
และฝั่งขวา) ม. ๔ (ท้าการ
นอกเขต) 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.  
ยาว ๔,๑๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ ลบ.ม ปริมาตรหิน
คลุก ๗๑๗.๕๐ ลบ.ม พร้อมเกรด
บดอัดแน่น จุดด้าเนินการสะพาน
ข้ามพรม- เขื่อนพรม  (ฝั่งซ้ายและ
ฝั่งขวา) 

๗๘๐,๐๐๐ 
 
 

๗๘๐,๐๐๐ 
 
 

๗๘๐,๐๐๐ 
 
 

๗๘๐,๐๐๐ 
 
 

๗๘๐,๐๐๐ 
 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

8 โครงการขยายเขตท่อส่ง
น้้าเพื่อการเกษตรจากโรง
สูบน้้าพลังงานไฟฟ้า  ม.4 

เพื่อให้เกษตรกรและ
ประชาชนได้ใช้น้้าเพื่อ
ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ
อุ ป โ ภ ค  ไ ด้ อ ย่ า ง
พอเพียง  

หมู่ที่ ๔  โรงสูบน้้าพลังงานไฟฟ้า
บึงแก้ง 

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

เกษตรกรและ
ประชาชนได้ใช้
น้้ า เ พื่ อ
การเกษตร และ
อุปโภค ได้อย่าง
พอเพียง 

-กองช่างอบต 
.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

9 โครงการก่ อสร้ างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กจาก
สะพานข้ามล้าน้้าพรมฝั่ง
ซ้ายถึง ท่ีนานายบัวลอง 
ลาภทว ีม.๔ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

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

๖,๘๔๐,๐๐๐ ๖,๘๔๐,๐๐๐ ๖,๘๔๐,๐๐๐ ๖,๘๔๐,๐๐๐ ๖,๘๔๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
คว า มสะ ดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

10 โครงการซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน  ม.5 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

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

 

ประชาชนได้รับ
คว า มสะ ดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถ น นล ง ลู ก รั ง เพื่ อการ 
เกษตรจากบ้านโนนสังข์ -
บ้านวังม่วง  ม.๕ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการขน
ย้ายผลผลิตทางมการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๙๒๐ ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่ น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่นจ ุดด้า 
เน ินก ารถนนสาย โนนส ัง ข ์-     
วังม่วง 

๘๔๖,๐๐๐ ๘๔๖,๐๐๐ ๘๔๖,๐๐๐ ๘๔๖,๐๐๐ ๘๔๖,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 



~ ๑๕๘ ~ 
 

 
... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑2 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กจากสายบ้าน
โนนสังข์-บ้านวังม่วง   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 ๘๐๐ ม. 
พื้ น ท่ี  คสล .  ๔ ,๐๐๐ 
ตร.ม 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

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 ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต. 
บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านโนนสังข์-บ้านโนน
ชาด 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 ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
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 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
10๐% 

ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่ บ้ านมี ระบบ
น้้ าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างสะพานข้ามวังหินหูด เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรเดินทางสัญจร
ผ่านวังหินหูดได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง 3.๐ 
เมตร ยาว  8.0 เมตร  

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 สะพาน ๑ 
สาย 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

17 โครงการซ่อมสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตภายใน
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 3,5๐๐,๐๐๐ 3,5๐๐,๐๐๐ 3,5๐๐,๐๐๐ ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
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 ๓๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๓๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๓๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๓๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๓๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ประชาชนและ
เกษตรได้ ใช้ น้้ า
เพื่ออุปโภคและ
บริโภค ได้อย่าง
ท่ั ว ถึ ง แ ล ะ
พอเพียง 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 



~ ๑๕๙ ~ 
 

 
... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการวางท่อขยายเขต
ส่งน้้าเข้าบ้านร่องแสนค้า 
ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ บ้ า น มี ร ะ บ บ
น้้ า ป ร ะ ป า ใ ช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

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

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบ
น้้าประปาใช้ ท้ัง
อุ ป โ ภ ค แ ล ะ
บริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

20 โ คร งการขยาย เขต น้้ า 
ประปาส่วนภูมิภาคเข้ า
หมู่บ้าน  ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ บ้ า น มี ร ะ บ บ
น้้ า ป ร ะ ป า ใ ช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

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

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ป ร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบ
น้้าประปาใช้ ท้ัง
อุ ป โ ภ ค แ ล ะ
บริโภค 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

21 โครงการก่อสร้างถนนลูก 
รังเพื่อการเกษตรจากเสา
โทรศัพท์-บาหยัน ตอพล  
ม.๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
ม.ยาว ๑,๘๐๐ ม. ลงหินคลุก
หนา๐.๑๐ ม.หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.
ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่นจุด
ด้าเนินการจากเสาโทรศัพท์-
นางบาหยัน  ตอพล 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

22 โครงการก่ อสร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่ บ้ านจากทางหลวง 
๒๕๑๙- คลองชลประทาน   
ม.๘  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕  
ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ 
ตร.ม. 

๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

23 โครงการก่ อสร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากบ้านนายสุทธิ-
นานายอ๊อต  ม.๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ท่ี ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรื อพื้ น ท่ีคอนกรี ต เสริ ม
เหล็ก ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๒๕ 
ตร.ม จุดด้าเนินการจาก ท่ี
นายสุทธิ-นานายอ๊อต 

๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 



~ ๑๖๐ ~ 
 

 
 

.... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ตร.ม  จุดด้าเนินการ
จากที่นายบัวส-ีนานายกาน 

52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
คว ามสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

25 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากนานายชลจิตร 
วิริ ยะธรรม-นานายโกวิท -   
นายสมนึก สุดมั่งมี ม. ๑๐ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว 
๒๐๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตร.ม.  จุดด้าเนินการนา  
นายชลจิตร วิริยะธรรม-นานาย
โกวิท-นายสมนึก สุดมั่งมี 

52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

52๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
คว ามสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่ บ้ าน    
จากบ้านนายเท่ียง  ลาภเงิน-     
นานายสมนึก สุดมั่งมี ม.๑๐ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๘๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก   ไม่น้อย
กว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.  จุดด้าเนินการ
จากท่ีนายเท่ียง ลาภเงิน-นานาย
สมนึก สุดมั่งมี 

๕๗๐,๐๐๐ 
 

๕๗๐,๐๐๐ 
 

๕๗๐,๐๐๐ 
 

๕๗๐,๐๐๐ 
 

๕๗๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
คว ามสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

27 โครงการก่อสร้างถนนลาด 
ยางทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหลังวัดป่าบ้านเป้า-
ท่ีนายนิรันต์ ม.๑๐  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  ๑๑  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร 

๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-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
หมู่บ้านจากบ้านนางณัฐชล-
คุ้มโนนสวรรค์ ม.๑๑  

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
 

หมู่ที่ ๑๑ กว้าง 5 ม. ยาว 586 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้น ท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,930 ตร.ม. 

๑,75๐,๐๐๐ ๑,75๐,๐๐๐ ๑,75๐,๐๐๐ ๑,75๐,๐๐๐ ๑,75๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
คว ามสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 

 
 



~ ๑๖๑ ~ 
 

 

.... 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กจากท่ีบ้าน   
นางนิรชา-บ้านนายสุ ทัศน์    
ม.๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ช่วงท่ี ๑ ขนาดกว้าง  4.
๐๐ ม. ยาว ๗๘  ม.  ช่วงท่ี ๒ กว้าง 
๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. คอนกรีตหนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี คสล.รวมไม่
น้อยกว่า 700 ตร.ม. จุดด้าเนิน 
การจากนางนิรชา-บ้านนายสุทัศน์  

44๐,๐๐๐ 
 

44๐,๐๐๐ 
 

44๐,๐๐๐ 
 

44๐,๐๐๐ 
 

44๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
คว ามสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

30 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
คุ้มโนนสวรรค์-บ้านนายบุญมา  
ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว
๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่ า
๒,๕๐๐ ตร.ม. จุดด้าเนินการคุ้มโนน
สวรรค์-บ้านนายบุญมา   

๑,๕70,๐๐๐ ๑,๕70,๐๐๐ ๑,๕70,๐๐๐ ๑,๕70,๐๐๐ ๑,๕70,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
คว ามสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

31 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีต เสริ ม เหล็ก จาก  
ท่ีดินนายสมนัก -บ้ านนาง
สังเวียน  ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๕๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.จุดด้าเนินการ จาก
ท่ีนายสมนัก-บ้านนางสังเวียน 

63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
คว ามสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

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

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. 

๑,๒60,๐๐๐ ๑,๒60,๐๐๐ ๑,๒60,๐๐๐ ๑,๒60,๐๐๐ ๑,๒60,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
คว ามสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

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

เพื่อปรับปรุงถนนให้
เกษตรกรใช้ในการ
ข น ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ม. ยาว 
๑,๕๐๐ ม.ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ลบ.ม  ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ 
ม. ปริมาตรหินคลุก ๖๐๐ ลบ.ม 
พร้อมเกรดบดอัดแน่น จากแยก
โปเซียงน้อย-ท่ีนานายรวม 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

๕๓๐,๐๐๐ 
 

ถนน ๑ สาย 
 

เกษตรกรได้ใช้
ถนนในการขน
ย้ า ย ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 

 



~ ๑๖๒ ~ 
 

 
... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรง เรียนบ้ าน เป้ า
วิทยา-บ้านโนนชาด ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑  ขนาดกว้าง 
๕ . ๐ ๐  เ ม ต ร  ย า ว 
๑,๕๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

35 โครงการขยายประปาส่วน
ภูมิภาคเข้าสู่ คุ้มโนนสวรรค์ 
บ้านโนนชาด  ม. ๑๑  

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ บ้ า น มี ร ะ บ บ
น้้ า ป ร ะ ป า ใ ช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๑ คุ้มโนนสวรรค์ ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีระบบ
น้้าประปาใช้ท้ัง

อุปโภคและ
บริโภค 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

36 โครงการขยายไหล่ทางจากวัด
ป่าบ้านเป้า-บ้านโนนชาด ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๑.๐ 
ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.มีพื้นท่ีขยายไหล่
ทางไม่ น้อยกว่ า๔,๐๐๐    
ตร.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

คมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

37 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

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

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาก
บ้านนายวาสนา-ท่ีนาผู้ใหญ่บ้าน  
ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๒๐ ม. หนา
๐ .๑๕  ม .  ห รื อ พื้ น ท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม. 

๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

39 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร     ยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 



~ ๑๖๓ ~ 
 

 
 
 

......... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางสายบ้ านหญ้ านาง -      
บ้านดอนหัน   ม. ๑๓  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง
เฉลี่ย  ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๔,๐๐๐  เมตร 

5,๐๐๐,๐๐๐ 5,๐๐๐,๐๐๐ 5,๐๐๐,๐๐๐ 5,๐๐๐,๐๐๐ 5,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

-กองช่าง อบต. บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายต้ าบลบ้ านเป้ า -บ้ านหั น       
(สายบ้านเป้า- กุดกว้าง)  ม.๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับใช้ ใน
ก า ร ค ม น า ค ม ไ ด้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่๑๔ ขนาดกว้าง 
๓.๕๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ 
ม .  พื้ น ท่ี ก่ อ ส ร้ า ง 
๘๗๕๐ ตารางเมตร 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐
๐ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

ประชาชนได้รับ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

42 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม    
ท่าวังไฮ  ม.๔ ข้ามไป ม. ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สะพานส้าหรับการ
คมนาคมได้อย่ า ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ ท่ี ๔  ขนาดกว้ าง 
๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ 
ม. 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ 
สาย 

 

ป ร ะ ช า ช น ใ ช้
สะพานในการ
ค ม น า ค ม ไ ด้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

43 โครงการขยายเขตน้้าประปาส่วน
ภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน  ม. ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ห มู่ บ้ า น มี ร ะ บ บ
น้้ า ป ร ะ ป า ใ ช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๒ ภายใน
หมู่บ้าน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ปร ะ ช า ช น ใ น
หมู่บ้านมีระบบ
น้้าประปาใช้ท้ัง
อุ ป โ ภ ค แ ล ะ
บริโภค 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

๔4 โครงการขุดสระเก็บน้้าท่ีราชพัสดุ 
ม.๑๒ 

เพื่อขุดสระเก็บน้้าท่ี
ราชพัสดุให้มีความ
ลึกสามารถเก็บกับ
น้้ า  ไ ด้ ม า ก ขึ้ น 
พร้อมย้ายดินออก
จากพื้นท่ี 

หมู่ที่  ๑๒ ขนาดกว้าง
ปากบ่อ ๕๐ ม. ยาว 
๕๐ ม.ขุดลึก ๔.๐๐ม.
ป ริ ม า ต ร ดิ น ขุ ด 
๙,๒๒๑ ลบ.ม 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกร
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ส ร ะ เ ก็ บ น้้ า ท่ี
ราชพัสดุเก็บกัก
น้้ า ไ ด้ ม า ก ขึ้ น
ประชาชนและ
เกษตรกรได้ ใช้
น้้าเพื่ออุปโภค 
บริโภค 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 



~ ๑๖๔ ~ 
 

 
...... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔5 โครงการก่อสร้างบ่อพัก
พร้อมวางท่อระบายน้้า
จ า ก บ้ า น น า ง บุ ญ ม า -     
นายประสิทธิ์  ม.๑๒ 

เพื่อให้น้้าไม่ท่วม
ขังและระบายได้
ทันที 

ห มู่ ที่  ๑ ๒  บ่ อ พั ก
ขนาดกว้าง ๐.๘๐x
๑.๐๐ เมตร วางท่อ
ค อ น ก รี ต  ข น า ด 
๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร 

๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

น้้าไม่ท่วมขัง
และระบาย
ได้ทันที 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

46 โครงการขยายเขตน้้าประปา      
จากบ้านนายบรรจง-สามแยก
ปั๊มนางสมจิตรทั้ง ๒ ฝั่งถนน 
ม.13 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีระบบ
น้้าประปาใช้ ท้ั ง
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ ๑๓ ขยายแนวท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน วาง
ท่อพีวีซี ขนาด ๓ น้ิว   

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนใน
ห มู่ บ้ า น มี
ร ะ บ บ
น้้าประปาใช้
ท้ังอุปโภคและ
บริโภค 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 



~ ๑๖๕ ~ 
 

 

๒.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสง ค์ ท่ีพั กสงฆ์
บ้านทิก ม.๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
อาคารในการประกอบ
พิธีทางศาสนกิจ ต่างๆ 

หมู่ที่๓ ขนาดกว้าง 
๘.๐๐ ม. ยาว  ๑๒.๐๐ 
ม. 

๔68,๐๐๐ ๔68,๐๐๐ ๔68,๐๐๐ ๔68,๐๐๐ ๔68,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคาร
ในการประกอบพิธี
ทางศาสนกิจต่างๆ 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

2 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม
หนองสังข์  ม.4 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
อ า ค า ร โดม ในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ

หมู่ที่ 4  กว้าง 15 
เมตร ยาว 20 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ประชาชนได้ใช้อาคาร
โดมในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

3 ก่อสร้ า ง รั้ วกั้ นแนวเขต
พื้นท่ีท้าการ อบต. 

เพื่อจัดพื้นท่ีและวางผัง
ถูกต้องและไม่ ให้ เกิ ด
ความเลื่อมล้้าในการอ้าง
สิทธิ ์ ของพื้นท่ี 

รอบพื้นท่ีท้าการ อบต.       
บ้านเป้า 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

รั้วรอบท่ีท้า
การ อบต.
บ้านเป้า 

 

ท่ี ท้าการ อบต.มีพื้นท่ี
และวางผังถูกต้องและไม่
เกิดความเลื่อมล้้าในการ
อ้างสิทธิ์ของพื้นท่ี 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้ าจากไร่มังกรทอง-  
เซียงน้อย   ม.๘ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากไร่มังกร
ทอง-เซียงน้อย   

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์
๑๐๐% 

 

ปร ะ ช า ช น มี ไ ฟ ฟ้ า  
แสงสว่างไว้ใช้ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยมีความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงจากไร่มังกรทอง -   
เซียงน้อย   ม.๘ 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติ เหตุ    
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๘ จากไร่มังกร
ทอง-เซียงน้อย   

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์
๑๐๐% 

 

ปร ะ ช า ช น มี ไ ฟ ฟ้ า  
แสงสว่างไว้ใช้ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยมีความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าจากบ้านโนนโก-บ้านโนน
สังข์ ม.๑๐  
 

เพื่ อ ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างป้อง 
กันการเกิดอุบัติ เหตุ   
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑๐  ยาว 
๑,๔๖๐ ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์
๑๐๐ % 

 

ปร ะ ช า ช น มี ไ ฟ ฟ้ า  
แสงสว่างไว้ใช้ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยมีความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 



~ ๑๖๖ ~ 
 

 
….. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการขยาย เขต
ไฟฟ้าแรงสูงจากบ้าน
โนนโก-บ้านโนนสังข์ 
ม.๑๐  
 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

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

ประโยชน์
๑๐๐ % 

 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แส ง สว่ า ง ไ ว้ ใ ช้
ป้ องกั นการเกิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
อุ บั ติ ภั ยมี ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าจากท่ีนา
นายมานิตย์ ลาภเงิน-ท่ี
นางสมนึก ลาภโชค ม.
11 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อการ
ท้าเกษตรกรรม 

หมู่ที่ ๑๑ จากท่ีนานาย
มานิตย์ ลาภเงิน-ท่ีนาง
สมนึก  ลาภโชค   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใ ช้ เ พื่ อ ก า ร ท้ า
เกษตรกรรม 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

9 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ศูนย์กลางวัฒนธรรม
งานกีฬาบริเวณบึงแก้ง 
ม.๔ 

เพื่ อ เป็น ใช้ ศูนย์ 
กลางวัฒนธรรม 
งานกีฬา และเป็น
ส ถ า น ท่ี จั ด
กิจกรรมต่างๆ 

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

ประโยชน์ 
๑๐๐% 

ประชาชนได้ ใช้
ศูนย์กลางวัฒน -
ธรรม งานกี ฬา 
และเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่าง  ๆ

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

10 โครงการก่อสร้างโรง       
อบพริก 

เพื่อให้ เกษตรกร
และ ประ ชาช น 
ท่ัวไปได้แปรรูป
พริกตากแห้ง ไว้
เพื่อบริ โภคและ
จ้าหน่าย 

ภายในเขต อบต. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เกษตรกรและ
ประชาชน

ได้รับ
ประโยชน์ 
๙๐% 

เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
ประชาชน ท่ัวไปมี
พ ริ ก แ ห้ ง ไ ว้
บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
จ้าหน่าย 

-กองช่างอบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 จ านวน 10 โครงการ   23,468,000 23,468,000 23,468,000 23,468,000 23,468,000    

 
 
 
 
 



~ ๑๖๗ ~ 
 

... 
๒.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ  เพื่อก้าจัดขยะและ
ลดปริมาณขยะใน
พื้นท่ีโดยวิธีการเผา 

อาคารพร้อมเตาเผา 
ในเขต พื้นท่ี 

4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
๙๐% 

ข ย ะ มี ป ริ ม า ณ
ลดลงและได้รับ
ก า ร ก้ า จั ด โ ด ย
วิธีการเผา 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

2 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัด
น้้าเสียบึงแก้ง 

เ พื่ อ ใ ห้ มี ร ะ บ บ
บ้าบัดน้้าเสียบริเวณ
บึงแก้ง 

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

ประโยชน์ 
๙๐% 

บึ งแก้ ง มี ระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย 

-กองช่าง อบต.บ้านเป้า 
-อบจ.ชัยภูมิ 
-หน่วยงานอื่นๆ 

 จ านวน  2  โครงการ   9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวดัชัยภูม ิ
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 บริหาร 
งานท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องตัดถ่าง  จ านวน  1  ชุด เพื่อไว้ใช้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
รถยนต์หรือไฟไหม้
อาคารบ้านเรือน 

500,000     ส านักปลัด 

2 บริหาร 
งานท่ัวไป 

 

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

ส านักปลัด 
กองคลัง 

44,๐๐๐ 
(22,000 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์คอมฯ 
เดือน พค.63) 

    ส านักปลัด 
กองคลัง 

3 -บริหาร 
งานท่ัวไป 

-การศึกษา 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล   
แบบท่ี 1  จ านวน 3 เครื่อง  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

66,๐๐๐ 
(22,000 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์คอมฯ 
เดือน พค.63) 

    ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

4 แผนงาน
การศึกษา 

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

กองการศึกษา 8,900 
(ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์คอมฯ 
เดือน พค.63) 

    กองการศึกษาฯ 

5 บริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

กองคลัง 7,500 
(ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์คอมฯ 
เดือน พค.63) 

    กองคลัง 

6 แ ผ น ง า น
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด   
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ (แบบเปิดข้างเทท้าย) จ านวน 
1 คัน 

ส านักปลัด 
 

๙5๐,000 
(ราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์  เดือน ธค.63) 

    ส านักปลัด 

7 แ ผ น ง า น
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด    
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จ านวน 1 คัน 

ส านักปลัด 
 

 2,40๐,000 
(ราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์  เดือน ธค.63) 
 

   ส านักปลัด 

 

-๑68- 
 

แบบ ผ. ๐๓ 

 



... 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 แ ผ น ง า น เ ค ห ะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถเกษตร (อีแต๋น) กระเช้าเอนกประสงค์ 4 
ล้อ  จ านวน 1 คัน  

ส านักปลัด 
 

700,000     ส านักปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  จ านวน 2 
ตู ้

ส านักปลัด 11,800 
(5,900 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์  เดือน ธค.63) 

   11,800 
(5,900 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์  เดือน ธค.63) 

ส านักปลัด 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

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

ส านักปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง, 
กองการศึกษาฯ 

14๐,๐๐๐ 
 

   14๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด, 
กองคลัง, 
กองช่าง, 
กองการศึกษาฯ 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  
- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  (เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน)     
  จ านวน  5  ชุด 

ส านักงาน อบต. 
 

10๐,๐๐๐ 
 

   10๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้  ชุดรับแขก  (ชุดโชฟา)     
  จ านวน 1 ชุด 
 

ส านักงาน อบต. 
 

5๐,๐๐๐ 
 

   5๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด 
 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาด 18,๐๐๐ บีทียู  จ านวน 4 เครื่อง 

ส านักงาน อบต. 
 

118,400 
(29,600 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์  เดือน ธค.63) 

    ส านักปลัด 

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

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

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

88,800 
(29,600 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์  เดือน ธค.63) 

    กองการศึกษา 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,๐๐๐ บีทียู  จ านวน 6 เครื่อง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

238,800 
(39,800 

ราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์  เดือน ธค.63) 

    กองการศึกษา 

   จ านวน  15  โครงการ รวม       

 
 

-๑69- 



~ ๑๗๐ ~ 
 

 

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. ๒๕๖6 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ดังนี้     

 
 
 
 

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



~ ๑๗๑ ~ 
 

 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗๒ ~ 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

หน้าท่ี1 

 

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

(๒) 
หน้าท่ี2 

 

 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 
หน้าท่ี3 

 

 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 
หน้าท่ี3 

 

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

(๒) 
หน้าท่ี4 

 

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

(๒) 
หน้าท่ี4 

 

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

(๒) 
หน้าท่ี4 

 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 
ท า 

 

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

(๓) 
ท า 

 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 



~ ๑๗๓ ~ 
 

 

 
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 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 
หน้า59 

 

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

 (๓) 
หน้า59 

 

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

(๓) 
หน้า59 

 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 
หน้า59 

 

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

(๓) 
หน้า59 

 

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 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
หน้า
54-
58 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 
หน้า
54-
58 

 

 
ประเด็น... 



~ ๑๗๔ ~ 
 

 

 

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 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) 
หน้า54-

58 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 
 

(๕) 
หน้า54 

 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  
 

(๕) 
หน้า58 

 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(๕) 
หน้า61 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 
หน้า60 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 



~ ๑๗๕ ~ 
 

 

 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66–๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 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  การติดตามและประเมินผลโครงการ 



~ ๑๗๖ ~ 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

 

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 



~ ๑๗๗ ~ 
 

 

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 



~ ๑๗๘ ~ 
 

 

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 

 



~ ๑๗๙ ~ 
 

 

 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘๐ ~ 
 

 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66–๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ 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 



~ ๑๘๑ ~ 
 

 

 

  (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  ประช าชนทั่วไป 
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  
 
     

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


