
แผนพฒันาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

บึงทะเลสีดอ
คลองโอบ

คลองโอบน  ้อย

ห
 ้วยด้

 นด้
  

คล องหนองด ง

คลองกระท  ้้  มล ย

คลองข  ้ดใหม  ้

คลองหว  ้ 

ห  ้วยส้ีม้  ม

คล
อง
ไผ้

 ง ม
คลองก้

 ดปล ค
 ้ ว

ค ลอง ชล ปร ะท  น

บ  นโคกแสว  หมู ท่ี  6

บ  นเก    หมู ท่ี  8

บ  นหวัสระ  หมู ท่ี  2

บ  นหวัทะเล  หมู ท่ี  1

บ  นหวัสะพ น  หมู ท่ี  10

บ  นโนนสงัข ์ หมู ท่ี  9

บ  นก  ม  หมู ท่ี  3

บ  นหนองประดู   หมู ท่ี  4

บ  นเข ด น  หมู ท่ี  5

บ  นหนองดง  หมู ท่ี  7

บ  นหวัสะพ น  หมู ท่ี  10

โครงก รจดัท  แผนผงัพฒัน องคก์ รบร ห รส วนต  บลหวัทะเล
เสนอต อ  องค์ก รบร ห รส วนต  บลหัวทะเล  อ  เภอบ  เหน็จณรงค์:

 จังหวัดชัยภูม 
เสนอโดย  ส วนโยธ   องค์ก รบร ห รส วนต  บลหัวทะเล  อ   เภอบ  เหน็จณรงค์:

จังหวัดชัยภูม 

น.

ถนนส รน ร ยณ์

แผนท่ี  2.1  แผนท่ีแสดงภ พรวมขององคก์ รบร ห รส วนต  บลหัวทะเล

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมิู 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล และสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวทะเล  ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒  แล้วนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทะเล ให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

             
       (ลงชื่อ).......................................................... 

 (นายวีรภาส ตันติปัญจพร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล                                                                                                                                                                                                                      
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 

 

 

 

 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์    จังหวัดชัยภูมิ 
1. สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต    
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  ตั้งอยู่เลขที่  32  หมู่ที่  10   บ้านหัวสะพาน ต าบล

หัวทะเล     อ าเภอบ าเหน็จณรงค์    จังหวัดชัยภูมิ     มีระยะทางจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
ถึงอ าเภอบ าเหน็จณรงค์   12  กิโลเมตร  มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ที่  1  บ้านหัวทะเล    

หมู่ที่  2  บ้านหัวสระ    
หมู่ที่  3  บ้านกุ่ม    
หมู่ที่  4  บ้านหนองประดู่    
หมู่ที่  5  บ้านเขาดิน    
หมู่ที่  6  บ้านโคกแสว    
หมู่ที่  7  บ้านหนองดง    
หมู่ที่  8  บ้านเก่า   
หมู่ที่  9  บ้านโนนสังข์     
หมู่ที่ 10  บ้านหัวสะพาน 
หมู่ที่ 11  บ้านหัวทะเล 
หมูที่ 12  บ้านหัวสระใหม่ 

  ทั้ง  12  หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  ไม่มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   
 

1.2  เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ  49,293   ไร่ 3 งาน หรือประมาณ  
78.87    ตารางกิโลเมตร    ทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   

  

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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1.3  ภูมิประเทศ   สภาพภูมิประเทศของต าบลหัวทะเลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มถึงราบสูง  มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ แนวเขตติดต่อ    ต าบลบ้านตาล   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต ้  แนวเขตติดต่อ    ต าบลหนองกาด   อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก แนวเขตติดต่อ    ต าบลบ้านแปลง   อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศตะวันตก แนวเขตติดต่อ    ต าบลบ้านเพชร    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
ข้อมูลคมนาคม  :    ต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
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บึงทะเลสีดอ
คลองโอบ

คลองโอบน  ้อย

ห
 ้วยด้

 นด้
 า

คล องหนองด ง

คลองกระท  ้้  มลาย

คลองข  ้ดใหม  ้

คลองหว  ้า

ห  ้วยส้ีม้  ม

คล
อง
ไผ้

 งาม

คลองก
 ้ ดปลาค

 ้าว

ค ลอง ชล ปร ะท าน

บ านโคกแสว  หมู ท่ี  6

บ านเก า  หมู ท่ี  8

บ านหวัสระ  หมู ท่ี  2

บ านหวัทะเล  หมู ท่ี  1

บ านหวัสะพาน  หมู ท่ี  10

บ านโนนสงัข ์ หมู ท่ี  9

บ านก  ม  หมู ท่ี  3

บ านหนองประดู   หมู ท่ี  4

บ านเขาด น  หมู ท่ี  5

บ านหนองดง  หมู ท่ี  7

บ านหวัสะพาน  หมู ท่ี  10

โครงการจดัท าแผนผงัพฒันาองคก์ารบร หารส วนต าบลหวัทะเล
เสนอต อ  องค์การบร หารส วนต า บลหัวทะเล  อ าเภอบ า เหน็จณรงค์:

 จังหวัดชัยภูม 
เสนอโดย  ส วนโยธา  องค์การบร หารส วนต าบลหัวทะเล  อ  าเภอบ าเหน็จณรงค์:

จังหวัดชัยภูม 

น.

ถนนส รนารายณ์

แผนท่ี  2.1  แผนท่ีแสดงภาพรวมขององคก์ารบร หารส วนต าบลหัวทะเล

 
 

 

   

 

 



5 

 
 

   2.1  จ านวนหมู่บ้าน   มี  12  หมู่บ้าน   และผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้.- 
1. จ านวนหมู่บ้านในเขต  อบต. ทั้งหมู่บ้าน   12   หมู่        ดังนี้.- 

หมู่ที่  1   บ้านหัวทะเล       นางสุดใจ แก่นสม           ผู้ใหญ่บ้าน 
      นายใย           บินขุนทด          ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 

  นางดวงใจ กุลมา           ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายเหรียญ   มหามนต์ ประธานประชาคม 

หมู่ที่  2   บ้านหัวสระ       นายจ าลอง      พัดมงคล          ผู้ใหญ่บ้าน 
      นายอดิศร กองโคกสูง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายสมพาน      ค านาค  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายส าเริง    ลีหัวสระ           ประธานประชาคม 

หมู่ที่  3   บ้านกุ่ม    นายสุชาญชัย พิศจ ารูญ          ผู้ใหญ่บ้าน 
    นายวรศักดิ์ แสไพศาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายสมนึก เฝ้าหนองดู่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นางแตงกวา บ าเรอกลาง       ประธานประชาคม 

หมู่ที่  4  บ้านหนองประดู่  นายกิตติชัย       ชัยทิพย์           ผู้ใหญ่บ้าน 
    นางอาภากร  แสงจันทร ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นางสวาท         บุญทศ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายสมภาส      กับสูงเนิน        ผูช้่วยฯฝ่ายรักษาความ

สงบ 
นายเพชร ฉิมวาส             ประธานประชาคม 

หมู่ที่  5 บ้านเขาดิน   นายสมชาย       แสงสุวรรณ         ผู้ใหญ่บ้าน 
  นายไพโรจน์      วงค์จรุงโรจน์        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายสงัด           หมู่สะแก           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายลอย เลากลาง   ประธานประชาคม 

หมู่ที่  6   บ้านโคกแสว            นายมานพ เพียขุนทด   ผู้ใหญ่บ้าน 
    นางสาวดวงพร    ศิลา    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นางสาวจ าลอง    เภากุ่ม               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นางประสงค์     ภูจ านงค์   ประธานประชาคม 

หมู่ที่  7  บ้านหนองดง  นายพิภพ    พืดขุนทด         ผู้ใหญ่บ้าน 
    นางสายสมร  สุวรรณปักษ์       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    นายธรรม          พืดขุนทด         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายมูล    ฟากวิลัย             ประธานประชาคม 
หมู่ที่  8  บ้านเก่า           นางส าเนียง     ยุทธอาจ             ผู้ใหญ่บ้าน 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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    นางวันเพ็ญ        ผลดิลก     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายอ าพล  เขตนอก           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายตี๋    ส านักโนน     ประธานประชาคม 

  หมู่ที่  9  บ้านโนนสังข์  นายประวิทย์   สิทธิขุนทด     ผู้ใหญ่บ้าน 

      นายวุฒิ  สิทธิขุนทด      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นายพยุง  เวินขุนทด       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นายจรัส    สิทธิขุนทด             ประธานประชาคม 
 หมู่ที่  10  บ้านหัวสะพาน            นายสมาน       ส านกัโนน       ผู้ใหญ่บ้าน 
      นายประสาน    กิ่งปลัด        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นางนงนภัส เพชรประไพ       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นายสฤษดิ์    ผ่องแผว้                 ประธานประชาคม 
 หมู่ที่  11   บ้านหัวทะเล  นายสุทิน วาจาจริง      ก านันต าบลหัวทะเล 
      นางวรัญญา   อาบสุวรรณ์       สารวัตรก านัน 
      นายอุทิศ มหามนต์       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นายบัวแดง       เพียซ้าย                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
                                                               นายวฒุิชาติ      ชมพูวิเศษ                สารวัตรก านัน 
 หมู่ที่  12  บ้านหัวสระใหม่ นายยศพล        ฝั่งสระ        ผู้ใหญ่บ้าน 
      นายวิโรจน์    หาญวิชา       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นางแดง           ใฝ่ใจด ี              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
                                                               นายแหยม        ตรวีุธ                     ประทานประชาคม 

  ก านันต าบลหัวทะเล           คือ   นายสุทิน วาจาจริง 

สารวัตรก านันต าบลหัวทะเล  คือ  1.นางวรัญญา   อาบสุวรรณ์ 

      2.นายวุฒิชาติ      ชมพูวิเศษ                   

  แพทย์ประจ าต าบลหัวทะเล 1.นายกฤษฎา   เพียซ้าย 
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1.5  ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  6,906  คน  แยกเป็นชาย  3,425  คน  หญิง   3,481 คน  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหัวทะเล มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร    135.13      คน / ตารางกิโลเมตร  
(ที่มา  :  ฝ่ายทะเบียนอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ข้อมูล  ณ.  วันที่  1  เดือน   มกราคม  พ.ศ.2562) 

หมู่ที่ 
จ านวนประชากร ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
1.บ้านหัวทะเล 233 245 478 171 นางสุดใจ   แก่นสม 
2.บ้านหัวสระ 359 358 717 193 นายจ าลอง พัดมงคล 
3.บ้านกุ่ม 453 439 892 223 นายสุชาญชัย  พิศจ ารูญ 
4.บ้านหนองประดู่ 435 458 893 280 นายกิตตชิัย   ชัยทิพย์ 
5.บ้านเขาดิน 285 272 557 603 นายสมชาย  แสงสุวรรณ 
6.บ้านโคกแสว 315 279 594 161 นายมานพ  เพียขุนทด 
7.บ้านหนองดง 242 251 493 129 นายพิภพ พืดขุนทด 
8.บ้านเก่า 296 312 608 172 นางส าเนียง  ยุทธอาจ 
9.บ้านโนนสังข ์ 261 251 512 144 นายประวิทย์  สิทธิขุนทด 
10.บ้านหัวสะพาน 128 139 267 83 นายสมาน  ส านักโนน 
11.บ้านหัวทะเล 190 216 406 137 นายสุทิน   วาจาจริง 
12.บ้านหัวสระใหม่ 228 261 489 121 นายยศพล  ฝั่งสระ 
รวม 3,425 3,481 6,906 2,417  

 
 
 
 

4.1อาชีพ 
ประชากรในต าบลหัวทะเลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยจะเน้นไปที่การปลูก

ข้าว ไร่ข้าวโพด พริก และมันส าปะหลัง  อ้อย 
       4.2แรงงานและการจ้าง 

๓.  ประชากร 
 

4.  ระบบเศรษฐกิจ 
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ลักษณะแรงงานและการจ้างงานของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลนั้น แรงงาน

ส่วนมากจะเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก เมื่อแรงงานหลักไม่
เพียงพอก็จะมีการจ้างแรงงานจากครอบครัวใกล้เคียงหรือญาติพ่ีน้อง ถ้าไม่มีจะจ้างแรงงานจากราษฎร
ในพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งการจ้างงานในลักษณะนี้จะเป็นการหมุนเวียนกันจ้าง  
       4.3   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

4.3.1 ปั๊มน้ ามัน       3 แห่ง 
4.3.2 โรงสี      26 แห่ง 

4.3.3 ร้านค้าต่างๆจ านวนประมาณ 65 แห่ง 

 

 

 

 

 

5.1  สถานการศึกษา   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลมีสถานศึกษาท้ังสิ้น  10  แห่ง   
  แยกเป็น ระดับก่อนวัยเรียน  4  แห่งคือ 

 1.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองประดู่า  
 2.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวสระ 

 3.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทะเล 
 4.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุ่ม 

ระดับประถมศึกษา  6  แห่ง  คือ 
1. โรงเรียนหัวสระวิทยา   ผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายประคองเกียรติ บุปผาพรหมราช 
2. โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคค)ี ผู้บริหารโรงเรียนคือ นายวุฒิพงษ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ 
3. โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายประสิทธิ์ สุจ านงค์ 
4. โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์     ผู้บริหารโรงเรียนคือ นายพินิจ   หงษ์พิมพ์ 

  5. โรงเรียนบ้านโคกแสว  ผู้บริหารโรงเรียนคือ นายปรีชา  ไทยแท้ 
6. โรงเรียนบ้านหนองดง  ผู้บริหารโรงเรยีนคือ นายนภัสรพี ปาปะไพ 
โรงเรียนมัธยม(ขยายโอกาส)     1          แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงเรียนหัวสระวิทยา ผู้บริหารโรงเรียนคือ นายประคองเกียรติ บุปผาพรหมราช  

 

ช่ือโรงเรียน 

จ านวนคร ู
อาจารย ์
(รวมชาย

หญิง) 

จ านวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน 
(รวมชาย – หญิง) 

รวม
เฉพาะ
นักเรียน อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

5.  สภาพทางสังคม 
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โรงเรียนหัวสระวิทยา 17 13 15 23 9 14 11 15 20 22 18 17 177 

โรงเรียนบ้านกุ่ม 7 7 12 9 9 14 11 11 16 - - - 89 
โรงเรียนบ้านหนอง
ประดู่วิทยา 

4 9 
 

14 9 8 10 10 5 8 - - - 73 

โรงเรียนบ้านเขาดิน
พิทยารักษ์ 

6 4 6 7 15 5 9 7 11 - - - 64 

โรงเรียนบ้านโคกแสว 6 7 5 8 6 8 4 4 6 - - - 48 
โรงเรียนบ้านหนองดง 5 4 6 7 15 5 9 7 11 - - - 64 

515 
รวม              

ข้อมูล    ณ   วันที่    1  มกราคม   2562 
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน           จ านวน  12 แห่ง     
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  4 แห่ง 
-ศาลาประชาคม             จ านวน  12 แห่ง 
-หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน  จ านวน  12 แห่ง 
-เสียงตามสายในหมู่บ้าน            จ านวน  12 แห่ง 
-โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน  11 แห่ง 
-ศูนย์การเรียนในชุมชน   จ านวน  1 แห่ง 
 

5.2  สถาบันและองค์การทางศาสนา  ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเลมีศาสน

สถานทั้งหมด  8  แห่ง  ได้แก่ 

1. วัดบ้านหัวทะเล    

2. วัดสุนทรสราวาส    

3. วัดส าราญ 

4. วัดหนองประดู่    
5. วัดบ้านเขาดิน     
6. วัดโคกแสว 
7. วัดหนองดง 

ส านักสงฆ์สามัคคีธรรม  2 แห่ง   
 โบราณสถาน/อุทยานประวัติศาสตร์   1     แห่ง  ได้แก่ 
        1. โบราณสถานบ้านหัวสระ  
 ซึ่งศาสนสถานแต่ละแห่งก็จะให้บริการส าหรับชุมชนนั้นเองโดยส่วนมาก  ซึ่งราษฎรจะไม่นิยมไปท าบุญ
กับวัดอื่นนอกชุมชน 
 

     5.3 หน่วยงานราชการอ่ืนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
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                     5.3.1   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  2 แห่ง 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลหัวทะเล 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาดิน 

5.3.2  สถานีต ารวจภูธรหัวทะเล               จ านวน  1 แห่ง
5.3.3  สถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตอ าเภอบ าเหน็จณรงค์           จ านวน  1 แห่ง 
5.3.4 สถานีไฟฟ้าภูมิภาคย่อยบ าเหน็จณรงค์  จ านวน  1 แห่ง 
 

 
 
6.1 การคมนาคม   

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  มีถนนสายส าคัญ  ได้แก่  ทางหลวง
แผ่นดิน  หมายเลข  205  มีถนนลาดยางเป็นสายหลักภายในต าบล  ได้แก่  สายสุระนารายณ์-หนองดง,สายสุระ
นารายณ์-หัวสระ  มีคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทั้ง  12  หมู่บ้าน 

6.2 การโทรคมนาคม 
-  โทรศัพท์สาธารณะ   5   แห่ง 

6.3 การไฟฟ้า 
-  จ านวน   12  หมู่บ้าน  ไฟฟ้าได้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อย

ละ  99   ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าครอบคลุมทั้งต าบล เพราะอีก  1  เปอร์เซ็นต์นั้นไม่มีเลขที่บ้าน และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้มีการวางแผนที่จะขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 
 
 

 
 
 
7.1 แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร ทั้งที่เป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติและแหล่งน้ าที่ถูกสร้างขึ้น  ดังนี้ 
 7.1.1 ล าน้ า  ล าห้วย ล าคลอง  จ านวน  11   แห่ง  แยกเป็น 
  1.  คลองกุดปลาค้าว  2.  คลองชลประทาน (หนองประดู่) 
  3.  คลองหว้า   4.  คลองกระทุ่มลาย 

  5.  คลองขุดใหม่  6.  คลองไผ่งาม 

  7.  คลองชลประทาน (หนองดง) 8.  ห้วยดินด า 

   9.  ห้วยสีมุม   10. คลองโอบน้อย 

6. ระบบบริการพื้นฐาน 

7. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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11.คลองโอบ 

7.1.2 บึง  หนอง และอื่นๆ  จ านวน  16 แห่ง แยกเป็น 

 1.บ่อชลประทาน  2.สระวัดหัวทะเล 
 3.สระโกกกุลา   4.สระใหม่บ้านหนองดง 
 5.สระวัดหัวสระ   6.สระหลังโรงเรียนหนองประดู่ 
 7.หนองปรือ   8.หนองสระแก 
 9.หนองเป็ด   10.อีสานเขียว 
 11.บึงทะเลสีดอ   12.สระแก้ว 
 13.สระหนองบัว   14.หนองตาเหล็ก 
 15.หนองแห้ว-หนองขาม 16.บ่อลาว 
7.1.3 บ่อน้ าตื้น   จ านวน  11 แห่ง  
7.1.4 บ่อน้ าบาดาลมือโยก  จ านวน  4 แห่ง 

ฝายน า้ลน้   จ านวน  12 แหง่ 
แหล่งน้ าดังกล่าวข้างต้นใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอ    แต่ไม่เพียงพอต่อการท าเกษตรกรรมนอกฤดู  

ทั้งนีเ้พราะไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ 
 
  

 
8.1 ทรัพยากรดิน 

 สภาพส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลจะเป็นดินร่วนปนทราย  และดินเค็ม  สภาพเป็น
พ้ืนที่ราบลุ่ม  เหมาะส าหรับท าการเกษตร  ประเภทที่ต้องการน้ าน้อย  เนื่องจากดินเก็บกักน้ าไม่ได้  เช่น  มัน
ส าปะหลัง  พริก  อ้อย  ข้าวโพด  ส าหรับที่ราบลุ่มบางส่วนมีล าคลองไหลผ่านเหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม
8.2 มวลชนจัดตั้ง  ( รวมทุกหมู่บ้าน ) 

8.2.1. ลูกเสือชาวบ้าน    2  รุ่น  220 คน 
8.2.2. ต ารวจอาสา   1 รุ่น  80 คน 
8.2.3. อปพร.    1 รุ่น  140 คน 
8.2.4. อสม.       196 คน 
8.2.5 ทสปช.       210 คน 
8.2.6 อพป.          มีบา้นกุ่มหมู่ที่  3  บ้านหนองประดู่หมู่ท่ี  4 
8.2.7 กู้ชีพ กู้ภัย ต าบลหัวทะเล     15 คน 

 
 

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
(1) จ านวนบุคลากร 

๘. ข้อมูลอื่นๆ 

๙. ศักยภาพในต าบล 
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1.1  สมาชิกสภา  จ านวน 21     คน   
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1  ได้แก่    นายพลอย กามขุนทด 
        

 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   2  ได้แก่   นายสุภาพ โม่งปราณตี 

           

 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3  ได้แก่   นายเวิน  โมกศิริ 

             นางอนงค ์ ทมิโต 

 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4  ได้แก่   นายอธิวัฒน์ พิมอูบ 

              นางอุษณ ี ฉิมวาส 

 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  ได้แก่   นายประจวบ แคสันเทียะ 
                 
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6  ได้แก่   นายบุญเชิด เพียขุนทด 
              นางออน  เพียขุนทด 
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7  ได้แก่   นายศิริ  กามขุนทด 
              นายปราโมทย์ ฟากวิลัย 
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 ได้แก่  นายเทพนคร ผ่องแผ้ว 
      นางรัตนา โก้จันทึก 
     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9  ได้แก่ นายผดุง  เทียบขุนทด 
      นายสุนทร เภากุ่ม 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ได้แก่  นางค าปุ่น อนันตะเสน 
      นายประจักร์ โม่งปราณีต 

 สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11  ได้แก่ นางจอมศร ี ยุทธกล้า 
        
 สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  12  ได้แก่ นายนิกร  ศรีวิเศษ 
      นายเพชรรุ่ง ดอกเงิน 
1.2  ฝ่ายสภา   ได้แก่ 
  นางพรพิมล มาตรังสี          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  นายสุภาพ โม่งปราณีต  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  นายเวิน โมกศิร ิ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.3  คณะผู้บริหาร   ได้แก่ 
  นายวีรภาส ตันติปัญจพร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 นายเพชร ฉิมวาส            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  นายวิโรจน์ แสงจักร            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  นางส าราญ มิตรขุนทด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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1.4  ฝ่ายประจ า   ได้แก่ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   1 คน พนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนี้.- 
1)  หัวหน้าส านักปลัด ฯ     1 คน   

 2)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1        คน พนักงานส่วนต าบล 
 3)  นักทรัพยากรบุคคล   1 คน พนักงานส่วนต าบล 
 4)  เจ้าพนักงานธุรการ   1 คน พนักงานส่วนต าบล 
 5)  เจ้าหน้าที่ธุรการ   1 คน พนักงานส่วนต าบล 
 6) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   - คน พนักงานส่วนต าบล 
 7) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     1   คน พนักงานส่วนต าบล  

8) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           1 คน ลูกจ้างประจ า 
9) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 คน พนักงานจ้าง 
10) พนักงานขับรถ   1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
11) คนงานทั่วไป            1 คน พนักงานจ้างทั่วไป 

 

 ต าแหน่งในส่วนการคลัง  ดังนี้.- 
1) เจ้าพนักงานการคลัง            1 คน พนักงานส่วนต าบล 
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี             1 คน     พนักงานส่วนต าบล 
3) เจ้าหน้าที่พัสดุ                       0 คน พนักงานส่วนต าบล 
4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ             1 คน พนักงานจา้งตามภารกิจ 
5) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้            1        คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
6) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี           1       คน       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ต าแหน่งในส่วนโยธา อบต.  ดังนี้.- 
1) ผอ.กองช่าง    1 คน พนักงานส่วนต าบล 
2) ช่างส ารวจ    0  คน พนักงานส่วนต าบล 
3) ผู้ช่วยช่างโยธา              1 คน พนักงานจ้าง 
4) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   1 คน พนักงานจ้าง 
5) คนงานทั่วไป    1 คน พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม  ดังนี้.- 
1) ผอ.กองสวัสดิการสังคม  1 คน  พนักงานส่วนต าบล 
2)  นักพัฒนาชุมชน   1 คน พนักงานส่วนต าบล 
3) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                      1 คน พนักงานส่วนต าบล 

     4) คนงานทั่วไป    1 คน พนักงานจ้างทั่วไป 
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ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้.- 

1) นักวิชาการศึกษา   - คน พนักงานส่วนต าบล 
2) ครูผู้ดูแลเด็ก             3 คน พนักงานส่วนต าบล 
3) พนักงานขบัรถ   1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4) ผู้ดูแลเด็ก    6 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 

5) พี่เลี้ยงเด็ก    - คน พนักงานจ้างท่ัวไป 

ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุข ดังนี้ 
1) นักบริหารงานสาธารณสุข  - คน พนักงานส่วนต าบล 
2) พนักงานจ้างทั่วไป   6   คน พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร     39    คน 
 
 

 
ประเภท 

การศึกษา  
รวม ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนต าบล - - 1 2 6 5 1 1 16 
ลูกจ้างประจ า - - - - 1 - - - 1 
พนักงานจ้าง 1 - 10 3 - 8 - - 21 

รวม 1 0 11 5 6 14 1 1 39 
 
 (3)   ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
รายการ 

รายได้ (บาท) 
ปี  2559 

 
ปี  2560 

 
ปี  2561 

 
ปี  2562 

(ประมาณการ) 
รายได้จากภาษีอากร 15,500,000 20,615,554.61 22,919,888.62 19,810,500 

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 1,000,000 
 

145,999.69 205,003.95 189,500 

เงินอุดหนุนทั่วไป 9,500,000 20,423,232 21,654,528 23,000,000 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
วัตถุประสงค์ 

- - 2,566,036.92 - 
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รวม 26,000,000 41,184,786.3 47,345,457.49 43,000,000 
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โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 

นายก อบต.หัวทะเล 
 
 

รองนายก อบต.หัวทะเล                        รองนายก อบต.หัวทะเล 
 
 

        ปลัด อบต.หัวทะเล 
       (นักบริหารงานอบต.6) 

 
 

    ส านักปลัดฯ      ส่วนการคลัง       ส่วนโยธา          ส่วนสวัสดิการสังคม         ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนสาธารณสุข 
 

-งานบริหารทั่วไป  -งานการเงิน  -งานก่อสร้าง  -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน -งานบริหารการศึกษา -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-งานนโยบายและแผน -งานบัญชี  -งานออกแบบและควบคุม -งานสังคมสงเคราะห ์  -งานส่งเสริมการศึกษา -งานส่งเสริมสุขภาพและ 
-งานกฎหมายและคด ี -งานจัดเก็บรายได ้  -งานสาธารณูปโภค  -งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา    ศาสนาและวัฒนธรรม  สาธารณสุข 
-งานป้องกันและบรรเทา -งานทะเบียนทรัพย์สิน -งานผังเมือง    สตร ี       -งานบริการสาธารณสุข 
  สาธารณภัย    และพัสด ุ            -งานควบคุม
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ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
(1) การรวมกลุ่มของประชาชน 

ปัจจุบันประชาชนในต าบลหัวทะเลมีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรจ านวนกลุ่มทุกประเภท   37 กลุ่ม   
แยกประเภทกลุ่ม 

 กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกร  22  กลุ่ม 
 กลุ่มออมทรัพย์   10  กลุ่ม 
 กลุ่มอ่ืน ๆ      5 กลุ่ม 

(2) จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาต าบล) 
จากการส ารวจกรมทรัพยากรธรณีภายใต้พ้ืนที่ของต าบลมีแร่โปแตชอยู่เป็นจ านวนมากและคาดว่าจะเป็นสถานที่
เปิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต 
 

ด้านกายภาพ 
ต าบลหัวทะเล  มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่เกษตรกรรม ซึ่งในการพัฒนาต าบลต้องอาศัยการ

พัฒนาแหล่งน้ า  การปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม  การส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีข้ึน   

 

ด้านสังคม   
  ต าบลหัวทะเล มีการจัดตั้งแบบการรวมกลุ่ม    ไม่กระจัดกระจาย   และมีเส้นทางการคมนาคม      
ทั้งถนนลาดยาง    ถนนคอนกรีต    และถนนลูกรัง    เชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้าน ท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ติดต่อกันได้สะดวกมีกลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้าและกลุ่มแปรรูปพริก  กลุ่มแปรรูปข้าวกระยาสาทผลิตภัณฑ์ของ
ต าบล  ซึ่งอยู่ในโครงการ หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์     ที่มีชื่อเสียงของอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ     
อีกท้ังน ารายได้เข้าสู่ต าบลหัวทะเล  
 

       ด้านการเกษตร 
  ต าบลหัวทะเล  สามารถท่ีจะผลิตพืชผลทางการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรใน
อนาคต  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนได้  เช่น  ข้าว  พริก  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง   
อ้อย 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒๒  

 

 

 
  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความเปน็มา... 

-๔๔- 

ยุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนา 
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๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
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แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
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ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี 
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแขง็ 
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๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

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

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
            1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 

       3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้ต่อหัว   
๓.๑.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  

                     3.1.๒ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
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ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.1.๓ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน  การคลัง และ

พัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ  สินค้ า

และบริการ  
3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการผลิตภาค
เกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เ พ่ือเร่ งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 
 มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมแห่ง 
 อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่  เศรษฐกิจฐาน
บริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้  สนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม ผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เ พ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
 แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘   เ พ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ สนับสนุน 
 บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
  ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี  
 ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก  
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
     5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน 
 ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร  
 จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย  
 คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา  
 ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  
 สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 



23 
 

 

  ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน 
 ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย  
 ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี 
 กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
                     สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ให้แก่ประชาชน   
  ๑.๒ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้  
 พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง  
 ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความ   
           ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งใน 
 เชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร  
          จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ  
 น าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น 
 ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ  
 ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ  
 ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม          
 ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
 
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ  
 การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
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  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ 
 ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น 
 ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน 
 กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ  
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

 ๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  (๓.๑) แผนพัฒนาภาค 

 แผนพัฒนาภาคกลาง 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้องนั้นตั้งอยู่ภาคกลาง  การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคกลาง  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการ
ลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้
อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพ
ที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่ง
แผนพัฒนาภาคกลางมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
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(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
           ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
                    ๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
                    ๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
            ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
            ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
     ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่าต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการพัฒนา
อุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมภิบาล เพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
  (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
  (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งแนวเหนือ – ใต้ และแนวตะวันออก – ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
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  (๕)  บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการจัดระเบียบ
รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี) เป็นแหล่งผลิต
อาหารด้านพืช การปศุสัตว์ และการประมง ศูนย์ราชการ การศึกษา และแหล่งที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
การเกษตร นอกภาคเกษตรและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก  
  (๒)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้า
เกษตร เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก  
  (๓)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๑ (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณ) มีศักยภาพในการ
พัฒนาด้านเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว มีพ้ืนที่แนวชายแดนติดกับสหภาพพม่า มีทรัพยากรน้ าผิวดิน และ
เขื่อนกั้นน้ าที่ส าคัญ เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานมีแหล่งผลิตไฟฟูาพลังน้ าที่ส าคัญของประเทศ 
  (๔)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๒ (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่ง การบริการ และพัฒนาเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาด้านประมงและ
พืช ศูนย์กลางเศรษฐกิจการผลิตเพ่ือการส่งออกในพื้นที่ภาคตะวันตก เขตเศรษฐกิจร่วมไทย-พม่า และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (Eco Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  (๕)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๓ (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 
มีศักยภาพพัฒนาเป็นศูนย์กลาง Logistics และเป็นประตูสู่อินโดจีน พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร เป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีมาตรฐาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับชาติและนานาชาติ  
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการพัฒนาการเกษตรแบบเข้มข้นในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน 
(๒) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast)  
(๓) โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นศูนย์กลางการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
(๔) โครงการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อภาคการผลิตและบริการ 
(๕) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
(๖) โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนชายแดนเพื่อการรองรับการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(๗) โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบริหารจัดการพื้นที่เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๓.๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๒ 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
กลุ่ม ๒ เพ่ือศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่ง การบริการ และพัฒนาเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาด้าน
ประมงและพืช ศูนย์กลางเศรษฐกิจการผลิตเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ภาคตะวันตก เขตเศรษฐกิจร่วมไทย-พม่า และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน์  
       “ฐานเพ่ือการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 
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พันธกิจ  
๑.  สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ 

การท่องเที่ยว 
๒. สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC  
๓. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
๔. หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 

เป้าประสงค์  

๑. สัตว์น้ ามีที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ 
๒. ไม่มีระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
๓. แหล่งการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบสู่ AEC      
๔. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
        ๑. การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 
        ๒. ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ AEC    
        ๓. การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
              (๓.๓) แผนพัฒนาจังหวัด 

         แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี   

 “ แหล่งอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN ” 
           การก าหนดต าแหนง่ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี 
           พันธกิจ ( Mission )  

1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได้ 
2. พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN 

เป้าประสงค์รวม ( Goals ) 

  ๑.  สินค้าเกษตร - อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินค้าเชิงสร้างสรรค์สามารถ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด 

๒.  เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓.  เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน า ASEAN โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
การประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. สินค้าเกษตร – อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
๒. เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓. เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN และแหล่งศึกษา 
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    ดูงาน – ประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ 
 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

 วิสัยทัศน์ 

 “ แหล่งอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 
         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย
น้ า พัฒนาระบบจราจร 
  ๑.๒ งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟูา – ประปา พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบ
ชลประทาน 
  ๑.๓ งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
          ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑ งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
  ๒.๒ งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์)  
  ๒.๓ งานด้านการศึกษา   
  ๒.๔ งานด้านสาธารณสุข 
  ๒.๕ งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๒ งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓.๓ งานด้านแก้ไขปูองกันปัญหายาเสพติด   
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง และการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑ งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
  ๔.๒ งานด้านการพาณิชยกรรม 
  ๔.๓ งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๔ งานด้านการท่องเที่ยว 
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  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑ งานด้านการปูองกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๒ งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
      ๕.๓ งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑ งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ   
  ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 
      ๗.๑  งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
  ๗.๒  งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปูองกันการทุจริต 
  ๗.๓  งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
  ๗.๔  งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  ๗.๕  งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
  ๗.๖  งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
  ๗.๗  งานด้านการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
          วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง คือ 

“ อ่างเก็บน้ าแม่ประจันต์สวยงาม ผลักดันกลุ่มอาชีพก้าวหน้า  
สร้างชุมชนสะอาดตา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๑  พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า   
                                                      ท่อระบายน้ า ฯลฯ 
  แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๒  พัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 

แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๓  ขยายเขตบริการไฟฟูาให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟูาสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๔  พัฒนาระบบจราจร 
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๕  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และศาลา  

                    เอนกประสงค์ของหมู่บ้าน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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      แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๒  พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ   
      แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๓  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปูองกันและแก้ไข 
                   ปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อ 
 แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๔  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
 แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่  ๕  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

          ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
               แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ ๑  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ 
                   ทรัพย์สิน 
               แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ ๒  งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ      
            ท่องเที่ยว 

         แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ ๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการ  
                                                     ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                      สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ ๑   สร้างจิตส านึกและความหนักในการจัดการ   
                                            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ ๒   บ าบัดและจัดการขยะ   

        ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                                แนวทางการพัฒนา 
               แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ ๑ ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                                                                 และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
                                ของประชาชน 
              แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ ๑   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
  แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ ๒   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่   
                                                                            ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          พันธกิจ 
           ๑.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
           ๒.  พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงถนนทางคมนาคม และถนนในการขนส่งผลิตภัณฑ์ด้านการเกษ๖รให้ทั่วถึง  
                ได้มาตรฐาน 
           ๓.  พัฒนาปรับปรุงขยายเขตไฟฟูาในเส้นทางสัญจร และครัวเรือนประชาชนให้ทั่วถึงและติดตั้งสถานี   
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                ไฟฟูาแรงสูงเพ่ิม ๑ แห่ง 
           ๔.  พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ขุดลอกเหมือง ฝายน้ าล้น ล าห้วยทางระบายน้ าให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
          เป้าประสงค์ 
               ต าบลหนองหญ้าปล้อง มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทั่วถึง 
          ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
               รอ้ยละที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. การปรับปรุง พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

๑. จ านวนถนนที่เพ่ิมมากข้ึน 
๒. จ านวนถนนที่ได้รับการบ ารุงรักษา 

๒. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

๑.  จ านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษา 
๒.  จ านวนท่อระบายน้ า ฯลฯ ที่ได้รับการบ ารุงรักษา 

๓. การพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟูา ประปา และพ้ืนที่สาธารณะ 

๑. จ านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษา 
๒. จ านวนไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลที่เพ่ิมข้ึน 

          ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          พันธกิจ 
           ๑.  ส่งเสริมอาชีพและรายได้ของประชาชนให้เพียงพอ และสอดคล้องกับชุมชน 
           ๒.  ส่งเสริมสนับสนนุให้มีศูนย์แสดงสินค้า OTOP  
           ๓.  ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ 
           ๔.  พัฒนาศูนย์การเรียนระดับปฐมวัย และศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
           ๕.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง ช่วยตนเองได้ 
           ๖.  ส่งเสริมสนับสนนุด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ และ  
                ผู้ด้อยโอกาส 
          เป้าประสงค์ 
               ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
               ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลหนองหญ้าปล้องเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐ มีอารมณ์และสติปัญญาดี 
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๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้าน
การศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน 

๑.  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร้อยละ 90 มีความพร้อมใน
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐาน 
 

๓. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น 

๑. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ในการประกอบอาชีพ 
 

๔. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๑. ประชาชนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ 

 
          ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

             พันธกิจ 
              ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และช่วยปูองกันปราบปรามยาเสพติดบรรเทาสาธารณภัย 
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ
อาสาสมัคร (อปพร.) 
               เป้าประสงค์ 
               ประชาชนในต าบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
               ร้อยละของจ านวนการเกิดอาชญากรรมในต าบลที่ลดลง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและ
สถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. ประชาชนร้อยละ ๑๐๐  มีความปลอดภัยจากการติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด 

๒. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและ
อบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

๑.  ประชาชน และ อปพร. ร้อยละ  ๑๐๐ ได้เห็นความส าคัญในหน้าที่ 
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เรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุน
เจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับ
ส่วนราชการ  หน่วยงาน และองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัยและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

๑. การเกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัยในพ้ืนที่ลดลง   เป็น  ๐ 
๒. ประชาชนสามารถปูองกันเหตุสาธารณภัยได้และได้รับความ
ช่วยเหลือร้อยละ  ๙๐ 
 

 
          ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
          พันธกิจ 
           ๑.  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
          เป้าประสงค์ 
               ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
               ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลหนองหญ้าปล้องเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. สนับสนุนและหาแหล่งลงทุน เพ่ือให้
เกิดการสร้างรายได้ 
 

๑. ประชาชนร้อยละ ๑๐๐  มีความอยู่ดีกินดี 

๒. ส่งเสริมแนวคิดในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  

๑.  มีการสร้างงาน สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

 
          ความเชื่อมโยง 
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          ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนา
ส าคัญระดับประเทศ 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          พันธกิจ 
          ๑.  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
          ๒.  ส่งเสริมพัฒนาให้มีที่ท้ิงขยะและมีอุปกรณ์การจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอได้มาตรฐาน 
          เป้าประสงค์ 
               มลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษลดลงร้อยละ ๙๐ 
          ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
               ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลหนองหญ้าปล้องได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนสะอาด ปลอดจากมลภาวะเป็น
พิษ 

๑. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ส่งเสริมการแยกขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภทออกจากกัน 

๑.  ร้อยละของขยะที่ลดลง 

          ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          พันธกิจ 
          ๑.  ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          เป้าประสงค์ 
                 ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ  ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
          ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
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               ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 
          ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          พันธกิจ 
          ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กร 
          ๒.  ส่งเสริมพัฒนาเพ่ิมความรู้ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานให้มีทักษะในการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
          ๓.  ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มความรู้ ให้กับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น 
          ๔.  พัฒนาเพิ่มศักยภาพในหน่วยงานด้านการจัดการให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ท างานเพียงพอในการ
ให้บริการต่อประชาชนที่มาใช้บริการ 
          เป้าประสงค์ 
               ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
          ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
               ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๑. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการที่พึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

๒. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระบบและ
วิธีการปฏิบัติงานให้รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

๑.  จ านวนอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
๒.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

๓.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่
ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

๑.  มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอ้ือต่อการให้บริการ
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ประชาชนเพิ่มขึ้น 
          ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 

 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 

อบต. 
หัวทะเล 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

๒ ด้านการลดความเหลื่อม
ล ้าทางสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 
 

แผนงานการศึกษา 
ด้านการด าเนินงาน
อ่ืนๆ  

แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
และ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการสง
คม 

๓ ด้านการพัฒนาด้าน
การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข้งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

รวม ๔ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๕ ส้านัก/กอง 
 

การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



 งบ  งบ  งบ  งบ  งบ  งบ

 ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 86 37,708,355.00    126 31,241,355.00    173 42,076,755.00    104 29,394,115.00    50 8,661,175.00      539 149,081,755.00  

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 11 955,000.00        13 2,755,000.00      10 1,525,000.00      30 4,255,000.00      7 605,000.00        71 10,095,000.00    

  1.3 แผนงานการเกษตร 4 2,400,000.00      9 700,000.00        11 7,211,000.00      20 17,152,500.00    0 -                   44 27,463,500.00    

รวม 101 41,063,355.00   148 34,696,355.00   194 50,812,755.00   154 50,801,615.00   57 9,266,175.00     654 186,640,255.00 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

  2.1 แผนงานการศึกษา 36 2,591,527.00      42 3,145,117.00      34 1,930,527.00      34 1,930,527.00      34 1,930,527.00      180 11,528,225.00    
  2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ
14 1,610,000.00      14 1,610,000.00      15 1,810,000.00      16 2,060,000.00      14 1,610,000.00      73 8,700,000.00      

  2.3 แผนงานสาธารณสุข 38 2,465,000.00      38 2,465,000.00      38 2,465,000.00      38 2,465,000.00      38 2,465,000.00      190 12,325,000.00    

  2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 890,000.00        11 890,000.00        11 890,000.00        11 890,000.00        11 890,000.00        55 4,450,000.00      

  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 242,000.00        15 982,000.00        10 392,000.00        7 242,000.00        7 242,000.00        47 2,100,000.00      

  2.6 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 4 90,000.00          4 90,000.00          4 90,000.00          4 90,000.00          4 90,000.00          20 450,000.00        

  2.7 แผนงานงบกลาง 3 13,590,000.00    3 14,696,400 3 14,652,000 3 15,572,000 3 16,072,000 15 74,582,400.00    

รวม 114 21,478,527.00   127                 23,878,517.00   115                 22,229,527.00   113                 23,249,527.00   111                 23,299,527.00   580                 114,135,625.00 

จ านวน

โครงการ

ยุทธศาสตร์

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

 รวม 5 ปี



 งบ  งบ  งบ  งบ  งบ  งบ

 ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ

จ านวน

โครงการ

ยุทธศาสตร์

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

 รวม 5 ปี

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ

บริการจัดการท่ีดี

  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 510,000.00        5 510,000.00        7 590,000.00        4 210,000.00        5 3,210,000.00      26 5,030,000.00      

  3.2 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 27 1,590,000.00      28 2,090,000.00      27 1,590,000.00      27 1,590,000.00      27 1,590,000.00      136 8,450,000.00      

  3.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 2 45,000.00          2 45,000.00          2 45,000.00          2 45,000.00          2 45,000.00          10 225,000.00        

รวม 34 2,145,000.00     35 2,645,000.00     36 2,225,000.00     33 1,845,000.00     34 4,845,034.00     172 13,705,034.00   

4) ยุทธศาสการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ

แก้ไขปัญหาความยากจน

  4.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 8 524,600.00        8 524,600.00        8 524,600.00        8 524,600.00        8 524,600.00        40 2,623,000.00      

  4.2 แผนงานการเกษตร 5 215,000.00        5 215,000.00        5 215,000.00        5 215,000.00        5 215,000.00        25 1,075,000.00      

รวม 13 739,600.00       13 739,600.00       13 739,600.00       13 739,600.00       13 739,600.00       65 3,698,000.00     

5.ยุทธศาสตร์การบริการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม

  5.1 แผนงานการเกษตร 3 90,000.00          3 90,000.00          3 90,000.00          3 90,000.00          3 90,000.00          15 450,000.00        

  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 250,000.00        3 250,000.00        3 250,000.00        3 250,000.00        3 250,000.00        15 1,250,000.00      

รวม 6 340,000.00       6 340,000.00       6 340,000.00       6 340,000.00       6 340,000.00       30 1,700,000.00     



 งบ  งบ  งบ  งบ  งบ  งบ

 ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ

จ านวน

โครงการ

ยุทธศาสตร์

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

 รวม 5 ปี

รวมท้ังส้ิน 268 65,766,482.00   329 62,299,472.00   364 76,346,882.00   319 76,975,742.00   221 38,490,336.00   1501 319,878,914.00 



76 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูม ิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 สายรอบบึงทะเลสีดอ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

2,500,000 
 

- 
 

- - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กยาว 1,000ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสง่า 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

105,000 
 

- - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 70 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านลุงโต 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

40,000 
 

- 
 

- - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 40 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากถนนสุร
นารายณ-์ฉางเก็บของ อบต. 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1.000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- 
 

- 
 

500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างวัดหนองประดู่  หมู่ที่ 4  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- 
 

- 
 

230,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 สายศาลตาปู่-หนอง
ปรือ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 
 
 

233,000 
 

- 
 

- 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 150 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าโรงเรียนหนองประดู่ หมู่ที่ 
4  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 3 เมตร ยาว 52  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 
 

80,000 
 

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 600 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

8 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายอิน-ทะเล
สีดอ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- 
 

- 
 

1,500,000 
 

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 600 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 สายข้างโรงเรียนเขา
ดินพิทยารักษ์ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

 

250,000 
 
 

- - 
 

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 100 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
5 สายลับแล 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว  200  เมตร   
เมตร หนา 0.15 เมตร 

400,000 - - -  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 200 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
5 สายหนองสะแก-ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว 500  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- - 1,250,000   
 

- 
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ เพื่อสะดวกในการสัญจร  กว้าง  5  เมตร  ยาว 1,000  - - - 2,000,000   - ถนนคอนกรีตเสริม การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง อบต. 



 

5 สายประปาหมู่บ้าน-โรงน้ำตาล ลดปัญหาฝุ่นละออง เมตร  หนา  0.15  เมตร   เหล็ก ยาว1,000ม. สะดวกยิ่งข้ึน 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
5 สายศาลตาปู่ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 200  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- 
 

-   400,000   - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 200 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

 

 
77 

                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
6 สายสุวรรณ  

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  205 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  

- - 
 

178,000 - 
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 205 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
6 สายสระแก้ว 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  100 เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- 
 

- 
 

200,000   
 

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 100 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
6 สายโคกแสว-หนองแหน 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  
เมตร  หนา น 0.15  เมตร 

- 
 

- 161,000   
 

- 
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 150 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

17 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต  หมู่
ที่ 7 สายบ้านนายชนะชัย กามขุนทด 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 200,000   
 

- - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 100 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
7 สายหลังหอกระจายข่าว-คลอง 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

 กว้าง  5  เมตร  ยาว  100  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- - 
 

127,000 
 

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 100 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
8 สายยุทธอาจ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  70  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- 
 

140,000   
 

- 
 

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 70 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
8 สายฟาร์มไก่ประสิทธิ์-คลองหว้า 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  650  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 1,625,000   
 

- - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 650 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
8 สายข้างวัด 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15เมตร 

- - 500,000  
  

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 200 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
8 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  70  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- - - 140,000   
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 70 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านโนนสังข์-บ้านโคกแสว 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  6,000  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

15,000,000   
 

- - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 6.000
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
9 สายอีสานเขียว 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  3 เมตร  ยาว  500  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- 750,000   
 

- - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
9 สายบ้านแม่เป๋า  

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

 กว้าง  5  ยาว   100  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   

- 
 

- 
 

250,000 
 

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
หมู่ที่ 9 สายบ้านนายโป่ย 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  3  ยาว   100  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   

- 
 

150,000 
 

- 
 

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 100 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
10 สายแสงตะวัน 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 3  เมตร  ยาว  150  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- - - 225,000  
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 150 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
10 สายเลียบคลองห้วยสีมุม 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  350  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- - 
 

716,800   
 

- - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 140 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
10 สายหน้าโรงเรียนหัวสระวิทยา 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตรยาว  150 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

- - - 300,000   
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 150 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
11 สายโสกดินแดง-โสกเจ๊กเก้า 
 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  2,000  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- - 
 

2,500,000 
 

-  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 2,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
หมู่ที่ 11 
สายคลองดินดำ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- - 2,120,000 
 

-  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
ถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
ถนนลาดยาง หมู่ที่  1- หมู่ที่  6   
 

100,000   
 

100,000   
 

100,000   
 

100,000   
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ที่ 2 สายข้างลำห้วยสีมุม 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4  ยาว  150  หนา  0.15  
เมตร   

300,000   
 

300,000   
 

300,000   
 

300,000   
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 150 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้าน
กุ่ม 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15 เมตร  
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



 

35 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยาง หมู่ที 3 สายบ้านกุ่ม 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร หนา  0.15 เมตร   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ลาดยางบริเวณหน้าโรงเรียนหนอง
ประดู่ หมู่ที่ 4 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  8 เมตร  ยาว  40  เมตร 
หนา  0.15 เมตร  

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

37 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยาง หมู่ที 4 
เส้นสุระนารายณ์-หนองประดู่ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร หนา  0.15 เมตร  

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีต หมู่ที 5สายบ้านเขาดิน 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15 เมตร 
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีต หมู่ที่ 6 สายบ้านโคกแสว 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15 เมตร 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 7 สายบ้านหนอง
ดง 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15 เมตร 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

41 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 7หนองดง-หนอง
ยายบุตร ตำบลบ้านตาล 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร หนา  0.15 เมตร   

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีต  หมู่ที่ 9 สายบ้านโนนสังข์ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15 เมตร 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

43 โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางบ้านจุดบ้าน นางทอง

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง    ยาว       หนา  0.15  
เมตร   

- 
 

- 
 

200,000   
 

- 
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 150 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



แต๋ว เวินขุนทด หมู่ที่ 9      

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีต สายหัวสะพาน-หัวสระ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15 เมตร 
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีตสายหัวสะพาน-หนองประดู่ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15 เมตร 
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีตหมูที่ 11 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15 เมตร 
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,000 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีต หมู่ที่ 10 
สายข้างลำห้วยสีมุม 

เพื่อสะดวกในการสัญจร  
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  150  
เมตร  หนา  0.15 เมตร 
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000   
 

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 150 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมูที่ 1 
สายโศกโก-โคกเตียน 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร หนา 0.10 เมตร   
 

- 
 

- 
 

- 
 

375,000 
 

- ถนนลูกรังยาว 
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

49 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 1 
สายคลองไผ่งาม-โคกเตียน 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.10  เมตร   
 

375,000   
 

- 
 

- 
 

- - ถนนลูกรังยาว 
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

50 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2 
สายหัวนา-ดอนตูม 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา 0.10 เมตร   
 

- 375,000  
 

- 
 

- - ถนนลูกรังยาว 
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

 
80 

                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

51 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2 
สายคลองหัวยสีมุม-คลองไผ่งาม 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,800  
เมตร  สูงเฉลี่ย 1  เมตร   

- 540,000 
 

- 
 

- - ถนนลูกรังยาว 
1,600 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

52 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ

กว้าง  5  เมตร  ยาว  800  
เมตร  สูงเฉลี่ย 1 เมตร   

- - - 
 

300,000   
 

- ถนนลูกรังยาว 800 
ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



 

สายหัวนา-ทุ่งตับเต่า สะดวกสบายมากข้ึน  

53 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดินสาย หมู่ที่ 2 สายตามแนว
ที่สาธารณะประโยชน์หนองแห้ว-
หนองขาม 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  6  เมตร  ยาว  2,000  
เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร   

- 
 

- 
 

- 
 

900,000   
 

- ถนนลูกรังยาว 
2,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

54 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2 
สายตามแนวที่สาธารณะประโยชน์ 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  6  เมตร  ยาว  500  
เมตร สูงเฉลี่ย 1  เมตร   
 

- - - 225,000   
 

- ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2 
สายหนองข้าวเหม้า-หนองขาม 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.50  เมตร   
 

- 
 

- 
 

- 
 

375,000   
  

- ถนนลูกรังยาว 
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2 
สายทุ่งตับเต่า-โสกโก 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  2,000  
เมตร  หนา  0.50  เมตร   

- - - 
 

750,000   
  

- ถนนลูกรังยาว 
2,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที 2 
สายดอนตูม-โสกโก 

-พื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  2,000  
เมตร  หนา  0.50  เมตร   
 

- 750,000   
 
 

- - - ถนนลูกรังยาว 
2,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดินหมู่ที่2 หนองขาม-หนอง
ดง 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.50  เมตร  
 

450,000   
  

- - - - ถนนลูกรังยาว 
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

59 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2 
สายหนองเสือนวล 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  4 เมตร  ยาว  120  เมตร  
หนา  0.10  เมตร 
ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม. 

36,000   
 

- - - - ถนนลูกรังยาว  
120 ม. 

ก า ร สั ญ จ ร /ข น ส่ ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2 
สายหัวนา 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา 0.10 เมตร   
ปริมาณลูกรัง 500 ลบ.ม. 

- - 375,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

ก า ร สั ญ จ ร /ข น ส่ ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 3 สายข้างโรงเรียน-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุ่ม 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5   เมตร  ยาว  400  
เมตร  หนา  0.10  เมตร   
ปริมาณลูกรัง 200 ลบ.ม. 

150,000   
 

- - - - ถนนลูกรังยาว  
400 ม. 

ก า ร สั ญ จ ร /ข น ส่ ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

81 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
62 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก

ร่องพูนดิน หมู่ที่ 4 
สายหนองไม้แดง-ทะเลสีดอ 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.10  เมตร   

- - 375,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

63 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 4สายคลองทาง
ควาย จากนานายกอนถึงวัดบ้านกุ่ม 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  800  
เมตร  หนา  0.10  เมตร    

- 300,000   
 

- - - ถนนลูกรังยาว  
800 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

64 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 4 
สายหนองปรือ-แยกนานางเกล้า บุญ
เชิด 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 
 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  800  
เมตร  หนา  0.10  เมตร    

- 187,500   
 

- - - ถนนลูกรังยาว  
800 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 5 
สายหนองสะแก-โรงน้ำตาล 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.15  เมตร      

- 
 

450,000   
 

- 
 

- - ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

66 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 6 
สายม่วงน้อย-ม่วงใหญ่ 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  4 เมตร  ยาว  500  เมตร  
หนา  0.10  เมตร 

- 150,000   
 

150,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

67 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดินหมู่ที่ 7 สาย 
นาในบ้านหนองดง 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 
 

กว้าง 5 เมตร ยาว  480 เมตร   
หนา  0.10  เมตร 

- - 180,000   
 

- 
 

- ถนนลูกรังยาว  
480 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

68 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 7 
สายนานายบุญมา กามขุนทด 

เพื่อให้เกษตรกรภายในตำบล
หัวทะเลมีเส้นทางในการสัญจร
เข้าพืน้ที่การเกษตรได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว  100 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร  
 

- - - 
 

30,000 
 

- ถนนลูกรังยาว  
100 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

69 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 7 
สายรอบป่าสาธารณะหนองโสน 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 
 

กว้าง  5 เมตร ยาว 500  เมตร  
หนา  0.10  เมตร     

- 187,500  
 

- - - ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

70 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดินสาย  
หมู่ที่ 7  คลองเก่า 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

 

กว้าง   4  เมตร  ยาว  1,500  
เมตร  หนา    0.10  เมตร  
 

- 450,000   
 

- - - ถนนลูกรังยาว  
1,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

 
 

82 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 



 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

71 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 7 
สายไร่นายสุระ กามขุนทด-ป่า
สาธารณะหนองเกตุ 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 
 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  
หนา    0.10  เมตร 

- - 450,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
1,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

72 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 7 
สายหนองโสน-หนองสนิม 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 
 

กว้าง    4  เมตร  ยาว  1,700  
เมตร  หนา  0.10  เมตร   

- - 510,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
1,700 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

73 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 7 
สายหลังคลองลาดยางไปจรดคลอง
หมู่บ้าน 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 
 

กว้าง  4 เมตร  ยาว  500  เมตร  
หนา  0.10  เมตร     

- 
 
 

- 
 

- 
 

150,000  
 

- ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

74 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 8 
สายบ้านหัวสระ-บ้านหนองดง  

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  200  เมตร  
หนา  0.10  เมตร     

- 
 

- 
 

- 
 

75,000  
 

- ถนนลูกรังยาว  
200 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

75 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 8 
สายโศกแค-หนองแดง 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  6 เมตร  ยาว  500  เมตร  
หนา 0.10  เมตร   

- 
 

- 
 

- 225,000   
  
 

- ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

76 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดินสาย 
นายอุดม ปัดจันทึก หมู่ที่ 8 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1000  
เมตร  หนา  0.50  เมตร     

- 
 

- 
 

- 
 

450,000  
 

- ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

77 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิ หมู่ที่ 9 
สายโคกกระดูกอื่ง 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง 4 เมตร    500  เมตร  
หนา  0.10   

- 
 

- 
 

150,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

78 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 9 
สายหัวนา 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  500  เมตร  
หนา  0.50  เมตร     
 

- 
 

- 
 

187,500  
 

- - ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

79 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 9 สายหนองคู 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

750,000   
 

- - 
 

- - ถนนลูกรังยาว  
200 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

80 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 10 สายหน้า
โรงเรียน  

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  100  เมตร  
หนา  0.10  เมตร   

- 
 

- - 
 

375,000   
 

- ถนนลูกรังยาว  
100 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



 

83 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 11 สายคลองโอบ-
คลองไผ่งาม  

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา     0.10  เมตร     

- - - 375,000   
 

- ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

82 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหนอง
ขาม-ท่าด่าน  

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน
ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง
ถาวร 

กว้าง  5  ยาว   70  เมตร  หนา  
0.50  เมตร   

- 
 

- 
 

- 
 

63,000   
 

- ถนนลูกรังยาว  
70 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

83 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 4 
จากนานายใบ-ถนนสุรนารายณ์ 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร หนา   0.10  เมตร    

- 900,000   
 

- - - ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

84 โครงการลงลูกรังสายบ้านพ่อดำ หมู่
ที่ 4 
 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

- - 50,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว 150 
เมตร 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

85 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบุ
เกษตร 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร ยาว   1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร  
 
 

- 
 

- 
 

900,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

86 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 5 สายรอบ
หนองสะแก 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

 กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร หนา   0.10  เมตร   

- 
 

- 
 

- 
 

900,000   
 

- ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

87 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 5 สายท่า
ข้ีเถ้า 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  500  เมตร
หนา 0.10  

- - 450,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

88 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 5 
สายหนองโสน 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

 กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร หนา 0.10 เมตร  

- - 
 

- 
 

900,000   
 

- ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

89 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 6 
สายหนองตะไกร้ -บ้านโคกแสว 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ

กว้าง  4 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.10  เมตร   

- 
 

- 99,000 
 

80,000   
 

- ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



 

สะดวกสบายมากข้ึน 
90 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 6 

หนองม่วงน้อย-โคกแสว บ้านโคกแสว 
เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา   0.10 เมตร   

- 1,080,000   
 

- - - ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

91 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 6 
สายหนองง้ิว บ้านโคกแสว 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,200  
เมตร  หนา   0.10 เมตร   

- - 1,296,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
1,200 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

 

84 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูม ิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

92 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 8 
สายบ้านเก่า-หนองดง 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  6,000  
เมตร  หนา   0.10 เมตร   

600,000   
 

- - 
 

- - ถนนลูกรังยาว  
6,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

93 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 8 
สายหนองแดง-หนองดง 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  5,000  
เมตร  หนา   0.10 เมตร   

500,000   
 

- - 
 

- - ถนนลูกรังยาว  
5,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

94 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 9 
สายนานายเฉลย-นานายสมพงษ์ 

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน
ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง
ถาวร 

กว้าง 5 ยาว 1,000 เมตร  หนา 
0.10 เมตร  

- 
 

- 
 

900,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

95 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 10 
สายหัวนา (ต่อ)บ้านหัวสะพาน 

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน
ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง
ถาวร 

กว้าง  5  ยาว   500  เมตร  
หนา  0.10  เมตร   
 

- - - 
 

450,000   
 

- ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

96 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 10 
สายกุดปลาค้าวหนองบัว 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 

2,520,000 
 

- - - - ถนนลูกรังยาว  
3,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

97 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 11 
สายคลองโอบ-ถนนดำ 

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน
ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง
ถาวร 

กว้าง  5  ยาว   1,000  เมตร  
หนา  0.10  เมตร   

900,000  
 

- 
 

- 
 

- - ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

98 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 12 
สายคูขาด 

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน
ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง

กว้าง  4 เมตร  ยาว   735  
เมตร  หนา  0.10  เมตร   

- 
 

- 
 

74,000 
 

- - ถนนลูกรังยาว  
800 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



ถาวร 
99 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 12 

สายหนองคู 
- เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน
ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง
ถาวร 

กว้าง  4  ยาว   720  เมตร  
หนา  0.10  เมตร   

48,300  
 

- 
 

- 
 

- - ถนนลูกรังยาว  
700 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

100 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 12 
สายทุ่งประดู่ 

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน
ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง
ถาวร 

กว้าง  4  ยาว   1,000  เมตร  
หนา  0.10  เมตร   
 

- 100,000  
 

100,000  
 
 

100,000  
 

- ถนนลูกรังยาว  
100 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

101 โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 12 สาย
กระทุ่มลาย  
 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  4 เมตร  ยาว  900  เมตร  
หนา  0.10  เมตร   

- - 648,000   
 

- - ถนนลูกรังยาว  
900 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

102 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 1 สายคลองไผ่งาม – โคกเตียน  

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
 

- 
 

- 
 
 

150,000   
 

- 
  

- ถนนลูกรังยาว 
3,000 เมตร 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

 

85 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

103 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 1 สายโสกโก-โคกเตียน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร  
 

115,000  
 
 

115,000  
 
 

115,000  
 
 

115,000  
 
 

115,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

104 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 1 สายคลองโอบ-สายโคกเตียน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  
 

115,000  
 
 

115,000  
  
 

115,000  
  
 

115,000  
 

115,000  
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

105 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 1 สายโสกหมอยา-โสกเตียน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว  500 เมตร    
หนา 0.10 เมตร 

57,500  
 
 

57,500  
 
 

57,500  
 
 

57,500  
 
 

57,500  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

106 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 2 สายหัวนา – ดอนตูม 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร  
 

414,000  
  
 

414,000  
 
 

414,000  
 
 

414,000  
 
 

414,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
3,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

107 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 2 สายล่องน้อย-หนองขาม 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร 

414,000  
 

414,000  
 

414,000  
 

414,000  
  

414,000  
  

ถนนลูกรังยาว  
3,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



 

สะดวก รวดเร็ว      
108 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 

 หมู่ที่ 2 สายหัวนา-โสกโก 
เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร  
 

287,500  
 

287,500  
 

287,500  
 

287,500  
 

287,500  
 

ถนนลูกรังยาว  
2,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

109 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 2 สายหนองขาม-หนองดง 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร  
 

207,000  
 

207,000  
 

207,000  
 

207,000  
 

207,000  
 

ถนนลูกรังยาว  
1,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

110 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 2 สายเลียบคลองห้วยสีมุม 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร  

207,000  
 

207,000  
 

207,000  
 

207,000  
 

207,000  
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

111 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 3 สายหัวนาเลียบคลองกระทุ่ม
ลาย 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  4 เมตร  ยาว  500  เมตร  
หนา  0.10  เมตร    

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 
 

100,000  
 

100,000  
 

ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

112 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 4 สายชลประทาน-เหมืองแร่ 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
 
 

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

ถนนลูกรังยาว  การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

113 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 4 สายรอบเหมือง-อบต.หัว
ทะเล 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว2,000 เมตร 52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

ถนนลูกรังยาว  การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

114 โครงการลงลูกรังสายสุระนารายณ์-
ฉางเก็บของ อบต.หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- 
 
 

- 
 
 

48,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

สายในเขตหมู่บ้าน
หนองประดู่ 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

115 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุระ
นารายณ์-ฉางเก็บของ อบต.หมู่ที่ 4 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.10  เมตร     

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

116 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 4 สายหนองปรือ 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,500  
เมตร  หนา   0.10  เมตร   

50,000 
 

50,000 
 

50,000   
 

50,000 
 

50,000 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



สะดวกสบายมากข้ึน       
117 โครงการซ่อมแซมถนน  

หมู่ที่ 4 สายสระน้ำหนองปรือ-ทะเล
สีดอ 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง 5 เมตร ยาว  1,000 เมตร  
หนา   0.10  เมตร   
 

100,000   
 
 

100,000   
 
 

100,000   
 
 

100,000   
 
 

100,000   
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

118 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5 สายหนองสะแก 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

 กว้าง 5 เมตร ยาว  500 เมตร    
หนา   0.10  เมตร   

52,125  
 
 

52,125  
 
 

52,125  
 
 

52,125  
 
 

52,125 
 
 

ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

119 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 6 สายหนองง้ิว-หนองแหน 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง  4 เมตร  ยาว  100  เมตร 
หนา 0.10 เมตร   

50,000  
 
 

50,000  
 
 

50,000  
 
 

50,000  
 
 

50,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
100 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

120 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 7 สายหนองดง-หนองสนิม 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง  ประมาณ  5  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร  หนา 0.10 เมตร   

230,000  
 
 

230,000  
  
 

230,000  
 
 

230,000  
 
 

230,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
2,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

121 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 7 สายหนองดง-หนองแดง 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง ประมาณ 5 เมตร  ยาว  
5,000  เมตร หนา 0.10 เมตร   

575,000  
 
 

575,000  
 
 

575,000  
 
 

575,000  
 
 

575,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
5,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

122 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 7 สายหนองดง-หนองโสน 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

 กว้าง  4  เมตร  ยาว  2,000  
เมตร หนา 0.10 เมตร     

184,000  
 
 

184,000  
 
 

184,000  
 
 

184,000  
 
 

184,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
2,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

123 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 7- 8 สายหนองดง-บ้านเก่า 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง  5  เมตร  ยาว  4,000  
เมตร หนา 0.10 เมตร   
 

460,000  
  
 

460,000  
 
 

460,000  
 
 

460,000  
 
 

460,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
4,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

124 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 9 สายหนองคู 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 8 เมตร  ยาว  3,000  
เมตร  หนา     0.10  เมตร   

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

ถนนลูกรังยาว  
3,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

 

87 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

125 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 9 สายกระทุ่มลาย 

เพื่อให้ประชาชน  ทั้ มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่

กว้าง 4 เมตร ยาว  1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 



 

สะดวก รวดเร็ว       
126 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  

หมู่ที่ 9 สายหัวนา 
 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง  4 เมตร  ยาว  500  เมตร  
หนา  0.10  เมตร   

100,000  
  
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

127 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 9 สายโคกกระดูกอึ่ง 
 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง  4 เมตร  ยาว  1,500  
เมตร  หนา     0.10  เมตร   

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

128 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
 หมู่ที่ 9 สายหนองอีสานเขียว 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4  เมตร ยาว  1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

129 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 9 สายหนองอีเค 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 4  เมตร ยาว  1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

100,000  
 
 

100,000  
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

130 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
 หมู่ที่ 9 สายหนองผักหวาน 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 8 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา     0.10  เมตร   

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

200,000   
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

131 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 9 สายคลองหว้า 

-เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน
ลูกรังให้ได้มาตรฐานและมั่นคง
ถาวร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.50 เมตร  
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

132 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย
โนนสังข์-หัวสระใหม่ 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

 กว้าง 4  เมตร ยาว  1,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร    
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

133 โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สาย
โนนสังข์ – โคกแสว หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

 กว้าง  4 เมตร  ยาว  5,300  
เมตร  หนา  0.10  เมตร     

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
5,300 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

134 โครงการขยายถนนลูกรังสายกุดปลา
ค้าว-หนองบัว 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน  มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

 ความกว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
 

300,000  
 
 

300,000  
 
 

300,000  
 
 

300,000  
 
 

300,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
3,500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

135 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 11 สายคลองโอบ-คลองไผ่งาม 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง  5  ยาว   1,000  เมตร  
หนา  0.10  เมตร   

115,000  
 

115,000  
 

115,000  
  

115,000  
 

115,000  
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 



 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

136 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 11 สายบุเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5  เมตร ยาว  500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร   

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

137 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 11 สายโสกดินแดง-โสกหินงาม 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว  500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร   

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

52,125  
 

ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

138 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 11 สายโสกหมอยา-โคกเตียน  

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง 5 เมตร ยาว  500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

100,000   
 

100,000   
 

100,000   
 

100,000   
 

100,000   
 

ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

139 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 11 สายประดู่งาม-โสกดินแดง 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง 5 เมตร ยาว  500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ตามแบบ   
 

100,000   
 
 

100,000   
    
 

100,000   
    
 

100,000   
 
 

100,000   
 
 

ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

140 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโสก
ดินแดง-โคกแฝก หมู่ที่ 11 
 

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  600  เมตร  
สูง     0.50  เมตร     

100,000   
 
 

100,000   
    
 

100,000   
 
 

100,000   
 
 

100,000   
 
 

ถนนลูกรังยาว  
600 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

141 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 11 สายคลองโอบ-ถนนดำ 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา 0.10 เมตร   

115,000  
 
 

115,000  
 
 

115,000  
 
 

115,000  
 
 

115,000  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
1,000 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

142 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 12 สายหนองคู 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร ยาว  500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

52,125  
 
 

52,125  
 
 

52,125  
 
 

52,125  
 
 

52,125  
 
 

ถนนลูกรังยาว  
500 ม. 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

143 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 1-12 

เพื่อให้ประชาชน  ทั้ง 12 
หมู่บ้าน มีถนนสำหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนน
ลูกรังทุกหมู่บ้านในเขตตำบล หมู่
ที่ 1-12  ตามแบบ อบต.กำหนด 

300,000  
 
 

300,000  
 
 

300,000  
 
 

300,000  
 
 

300,000  
 
 

ซ่อมแซมถนนครับ
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

การสัญจร/ขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง อบต. 

144 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 สายถนนสุร
นารายณ-์หน้าวัดบ้านหัวทะเล 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  100 เมตร   

- 
 
 

- 240,000   
 

- - รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จากบ้านนาง
จำปี-บ้านนางรสรินทร์ 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  100 เมตร   

- 
 

240,000   
 
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายบ้านนาย
มานิตย์ แสงฤทธิ์ 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.50  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  200 เมตร   

- - 480,000 
 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
200 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 



 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

147 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก-ห้วยสีมุม 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.50  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  200 เมตร   
 

- 
 

- 
 

- 
 

480,000   
 
 

- รางระบายน้ำยาว 
200 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  สายเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พร้อมบ่อพัก 

- 
 

- 
 

595,000   
 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
1,000 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เข้าบ่อ
สระแก้ว 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

 กว้าง 2 เมตร ยาว 70เมตร ลึก 
1 เมตร 
 

- 140,000   
 
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
70 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากหนอง
โพธิ์-คลองควายเดิน 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  2  เมตร ลึก  3.5  เมตร  
ยาว  50 เมตร   

120,000   
 
 

- 
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
50 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายรอบนอก 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 400 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร  

- - 
 

- 
 

960,000   
 

- รางระบายน้ำยาว 
400 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
หมู่ที่ 3 สายคลองหว้า-ห้วยสีมุม 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

 ขนาด 1.8 X 1.8 เมตร จำนวน 
2 ช่อง 

- 
 

- 
 

- 
 

200,000   
 

- ท่อลอดเหลี่ยม
จำนวน 2 ช่อง 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

153 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย
น้ำ หมู่ที่ 3  จากบ้านนายไข่-คลอง
ทางควายเดิน 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30 เมตร ลึก  3.5  
เมตร  ยาว  100 เมตร   
 

240,000   
 

- 
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

154 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  จากห้วยกุด
ปลาเค้า-สระน้ำบ้านกุ่ม 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.60  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  500 เมตร   

- 
 

1,000,000   
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
500 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จากบ้านนาย
เพชร-บ้านนายสังข์ 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.20  เมตร ลึก  0.20  
เมตร  ยาว  400 เมตร   

- - - 
 

400,000   
 

- รางระบายน้ำยาว 
400 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สายเลียบ
ถนนสุรนารายณ์ 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 2 ข้างทาง   

- 
 

- 
 

- 
 

240,000   
 

- รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

157 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายหลัง
โรงเรียนบ้านโคกแสว 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝา
ปิด   

- - 
 

- 
 

240,000   
 

- รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  156,000   - - - - รางระบายน้ำยาว ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง 



ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกแสว-
สายโกกกุรา 

ชุมชน เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝา
ปิดทั้ง 2 ข้าง 

 
 

  100 เมตร ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

 
90 

                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

159 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝา
ปิด   

- 
 

- 
 

50,000   
 
 

- 
 

- รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

160 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7ซอยบ้านนาย
มูล  ฟากวิลัย 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝา
ปิด   

- 
 

- 
 

- 
 

240,000   
 

- รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7  
สายบ้านนายเลี่ยม ฟุ้งสกุล 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก 0.30  
เมตร  ยาว  90 เมตร     

- 
 

- 
 
 

150,000   
 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

162 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
สายบ้านนางคม  ชินนอก 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝา
ปิด   

240,000   
 

- 
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 
สายภายในเขตหมู่บ้าน 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40 
เมตร  ยาว  1,000 เมตรพร้อม
ฝาปิด   

- 
 

- 
 

- 
 

2,400,000   
 

- รางระบายน้ำยาว 
1,000 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

164 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 สายหนองตา
ปูน 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝา
ปิด   

240,000   
 
 

- 
 
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ซอยทองดี 
 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝา
ปิด   

- 240,000   
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ซอยหลัง
โรงเรียน-เลียบห้วยสีมุม 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  10 
ยาว 100 เมตร    

- 
 

50,000   
 

- 
 

- 
 
 

- รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  - - - 200,000   - รางระบายน้ำยาว ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง 



 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 สายสุร
นารายณ-์สถานีตำรวจภูธรบ้านหัว
ทะเล 

ชุมชน เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝา
ปิด   

  
 

100 เมตร ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

168 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 สายบ้าน
นายวิเชียร-บ้านนางวลาลักษณ์ 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  
เมตร  ยาว  100 เมตรพร้อมฝา
ปิด  

200,000   
 

- - - - รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

169 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
หมู่ที่ 11 สายคลองโอบ 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

ขนาด 1.5 X 1.5 เมตร จำนวน 2 
ช่อง 

- 
 

350,000   
 

- 
 

- - ท่อลอดเหลี่ยม
จำนวน 2 ช่อง 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

170 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
หมู่ที่ 11 สายคลองโอบ 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

ขนาด 1.5 X 1.5 เมตร จำนวน 2 
ช่อง 

350,000   
 

- 
 

- 
 

- - ท่อลอดเหลี่ยม
จำนวน 2 ช่อง 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

171 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
หมู่ที่ 11 สายคลองห้วยดินดำ 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

ขนาด 1.5 X 1.5 เมตร จำนวน 2 
ช่อง 

- 
 

350,000   
 

- 
 

- - ท่อลอดเหลี่ยม
จำนวน 2 ช่อง 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

172 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
สายบ้านนางแพงศรี-ปั้ม PT 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.20  เมตร  ยาว  200 
เมตร ลึก  0.20  เมตร  พร้อมฝา
ปิด   

- 480,000   
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
200 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

173 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
สายแสงตะวัน 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง  0.30 เมตร  ยาว  100 
เมตร  ลึก  0.30  เมตร 

- 
 

200,000   
 

- 
 

- - รางระบายน้ำยาว 
200 เมตร 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

174 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 
สายคลองไผ่งาม 

เพื่อความสะดวกต่อการลำเลียง
พืชผลทางการเกษตร 

โดยการถมดิน จุดที่ 1 กว้าง 5 
เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 
เมตร จุดที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 
33 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

- - 82,000 - - ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จำนวน 2 จุด 

การสัญจร/การขนส่ง
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

175 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 โดยการยกระดับ สาย
กลางบ้าน ซอยบ้านนายสมาน ต้ัง
ไพโรจน์วงศ์ 

เพื่อความสะดวดในการสัญจร 
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 80  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 160,000 - - ถนนคอนกรีตยาว 
80 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

176 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 สายหนองเสือนวล-วัด

เพื่อความสะดวดในการสัญจร 
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 97.50  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 - - ถนนคอนกรีตยาว 
110 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง 



สุนทรสราวาส ไป-มา 
177 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 

2 สายนายประสิทธิ์ 
เพื่อความสะดวดในการสัญจร 
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 50  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 101,700 - - ถนนคอนกรีตยาว 
50 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

178 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 โดยการยกระดับ สาย
บ้านนายมานิตย์ 

เพื่อความสะดวดในการสัญจร 
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 103  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 204,800 - - ถนนคอนกรีตยาว 
103 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

179 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จาก
บ้านนางบัวพา – สามแยก 
ม.3 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 90 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด 

- - 152,000 - - รางระบายน้ำใน
ชุมชน 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

180 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบ้านนายทวีป แก้วเพชร 
หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวดในการสัญจร 
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 5 เมตร ยาว 32  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 81,200 - - ถนนคอนกรีต ยาว 
32 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 โดยการยกระดับ สาย
รุ่งสว่าง จากบ้านนายม่ิง – บ้านนาย
ชนะ 

เพื่อความสะดวดในการสัญจร 
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 113  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 226,000 - - - ถนนคอนกรีต ยาว 
113 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

182 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรุ่งสว่าง ทั้งสองฝั่ง จากบ้าน
นายคนึง ถึง บ้านนายสง่า หมู่ที่ 3 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ฝั่งเหนือ  กว้าง 3 เมตร ยาว 37 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ฝั่งใต้ กว้าง 2.5 เมตร ยาว 32 

- 103,000 - - - ถนนคอนกรีตได้รับ
การขยาย จำนวน 
2 จุด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 



 

เมตร หนา 0.15 เมตร  
183 โครงการซ่อมแซมยกระดับถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้าน
กุ่ม หมู่ที่ 3 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4เมตร ยาว 157  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 312,000 - - - ถนนคอนกรีต ยาว 
157 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดย
ทำการยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสวัสดี  หมู่ที่ 8 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- 50,900 - - ถนนคอนกรีต ยาว 
24 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

185 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนาย บุญมี หมู่ที่ 8  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 3 เมตร ยาว 134 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 203,800 - - ถนนคอนกรีต ยาว 
134 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

186 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายจอม  หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 เมตร  ยาว  60 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - 121,100 - - ถนนคอนกรีต ยาว 
60 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

187 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางสำราญ – บ้าน
นางทองแต๋ว หมู่ที่ 9  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  4  เมตร ยาว   180 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - 100,000 260,000 - ถนนคอนกรีต ยาว 
105 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

กองช่าง 

188 โครงการลงลูกรงั ซ่อมแซมถนน
ลูกรงั หมู่ที่ 9 สายหนองตะไกร้ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กวา้ง   6  เมตร  ยาว 1,800   
เมตร หนา 0.10 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ถนนคอนกรีต ยาว 
1,800 เมตร 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

189 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่10 จากถนนลาดยางถึงห้วยสีมุม 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง กว้าง 5 เมตร ยาว 148  
เมตร 

- - 359,900 - - ถนนคอนกรีต 
ยาว 148 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

190 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบัว หมู่ที่ 10  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง กว้าง  3 เมตร ยาว 576  
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

- - 876,000 - - ถนนคอนกรีต 
ยาว 576  เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

191 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ซอย เพื่อความสะดวกในการสัญจร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 170 - - 158,000 - - ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับ กองช่าง 



กลางหน้าบ้าน นางวรัญญา อาบสุวรรณ์ หมู่
ที่ 11 

เมตร  ยาว 170  เมตร ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

192 โครงการขอขยายเขตเสียงตามสาย ซอยบ่อ
ลาว หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตตำบล 

ติดเครื่องเสียง ลำโพง ซอย
บ่อลาว หมูท่ี่ 11 บ้านหัว
ทะเล 

- - 30,000 - - ติดต้ังเสียงตาม
สาย 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

193 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านผู้ช่วยพจน์ หมู่ที่ 12  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง กว้าง  4 เมตร  50 ยาว  
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 101,700 - - ถนนคอนกรีต 
ยาว 50  เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

194 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตสาย
คลองหว้า(บริเวณนานายเงิน) บ้านกุ่ม หมู่ที่ 
3  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร 

โดยทำการวางท่อระบาย
น้ำ 0.80x1.00 เมตร 
จำนวน 15 ท่อน  

- 
 

70,300 - - - วางท่อระบาย
น้ำ 

สามารถระบายได้
เร็วขึ้น ในช่วงน้ำ
หลาก 

กองช่ง 

195 
 

โครงการวางท่อระบายคอนกรีตสายทาง
ควาย(บริเวณฝายน้ำล้น)บ้านหนองประดู่ 
หมู่ที่ 4  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร 

โดยทำการวางท่อระบาย
น้ำ 1.00x1.00 เมตร 
จำนวน 10 ท่อน  

- 
 

51,300 - - - วางท่อระบาย
น้ำ 

สามารถระบายได้
เร็วขึ้น ในช่วงน้ำ
หลาก 

กองช่ง 

196 
 

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตคลองกุด
ปลาเค้า-คลองทางควาย(บริเวณนานาย
ป่าน)บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร 

โดยทำการวางท่อระบาย
น้ำ 0.40x1.00 เมตร 
จำนวน 79 ท่อน  

- 
 

99,800 - - - วางท่อระบาย
น้ำ 

สามารถระบายได้
เร็วขึ้น ในช่วงน้ำ
หลาก 

กองช่ง 

197 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 
บริเวณนาหมออำพร ขยันงาน 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร สภาพเดิม เป็นช่องระบาย
น้ำด้วยท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 13 เมตร                                
เป้าหมาย ทำการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

200,000 
 

- 
 

- - - 1 แห่ง เกษตรกรในตำบล
หัวทะเลมีน้ำเพื่อ
ใช้ทำการเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

198 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 
สายทางควายเดิน 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร สภาพเดิม เป็นฝายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กซึ้งมีขนาดสูงทำให้เกิด

200,000 
 

- 
 

- - - 1 แห่ง เกษตรกรในตำบลหัว
ทะเลมีน้ำเพื่อใช้ทำ

กองช่าง อบต. 



 

น้ำท่วมขังขนาดกว้าง3 เมตรยาว
13เมตร                                                 
เป้าหมาย ทำการปรับปรุง-
ซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

การเกษตรเพิ่มมาก
ข้ึน 

199 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 
จุดนานายสมควร สายคลองหว้า 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
การเกษตร 

สภาพเดิม เป็นฝายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กซึ้งมีขนาดสูงทำให้เกิด
น้ำท่วมขัง ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 13 เมตร                                                 
เป้าหมาย ทำการปรับปรุง-
ซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

200,000 
 

- 
 

- - - 1 แห่ง ลดปัญหาพ้ืนผล
การเกษตรได้รับความ
เสียหายจากน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง อบต. 

200 โครงการก่อสร้างท่อดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 บริเวณนาตาเหวย 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
การเกษตร 

สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง       
เป้าหมาย ทำการก่อสร้างท่อดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 - 
 

100,000 100,000 - 1 แห่ง ลดปัญหาพ้ืนผล
การเกษตรได้รับความ
เสียหายจากน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง อบต. 

201 โครงการขุดลอกคลองลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 9 คลองหว้า 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร สภาพเดิม เป็นคลองกว้าง 12 
เมตร ยาว 770 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 
เมตร                       
เป้าหมาย  ทำการขุดลอกคลอง
ให้มีความลึกเพิ่ม 1 เมตร     

63,180 
 

63,180 
 

63,180 
 

59,940 - 1 แห่ง เกษตรกรในตำบลหัว
ทะเลมีน้ำเพื่อใช้ทำ
การเกษตรเพิ่มมาก

ข้ึน 

กองช่าง อบต. 

202 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่
ที่ 9 สายถนนอีสานเขียว 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
การเกษตร 

สภาพเดิม เป็นท่อลอดเหลี่ยมที่มี
สภาพชำรุด                                          
เป้าหมาย ทำการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม 

250,000 
 

- 
 

- - - 1 แห่ง ลดปัญหาพ้ืนผล
การเกษตรได้รับความ
เสียหายจากน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง อบต. 

203 โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวทะเล 

เพื่อให้รถยนต์สำนักงานและผู้
มาติดต่อราชการมีที่จอดรถ 

โดยทำการก่อสร้างสถานที่จอด
รถสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวทะเล ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 24 เมตร  

250,000 
 

- 
 

- - - 1 แห่ง รถ อบต.และผู้มา
ติดต่อราชการมีที่จอด

รถ 

กองช่าง 

204 โครงการก่อสร้างป้าย อบต.หัวทะเล เพื่อบอกสถานที่ต้ังหน่วยงาน ก่อสร้างป้ายสำนักงาน - 
 

200,000 
 

- - - 1 ป้าย มีป้ายบอกหน่วยงาน กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 



 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

205 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของอบต.หัวทะเล 

เพื่อเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ของอบต.
หัวทะเล 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ 
จำนวน 1 หลัง 

- 
 

300,000 
 

- - - 1 หลัง มีอาคารเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของ
สำนักงาน 

กองช่าง 

206 โครงการก่อร้างเสาธงพร้อมฐาน หน้า
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวทะเล 

เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีหรือพิธีการ
ต่างๆ 

มีเสาธงที่เป็นมาตรฐาน - 150,000 
 

- - - 1 เสา เพื่อแสดงออกถึงการ
รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

กองช่าง 

207 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
สายบ้านนายสุนทร ฟากวิลัย – ทะเล
สีดอ  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4  เมตร ยาว 250  เมตร .
หนา 0.15 เมตร 

- 
 

- 370,000 100,000 - ถนนคอนกรีตยาว 
250 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง 

208 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 
สายทางควายเดิน-ที่ทำการอบต.หัว
ทะเล 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 
 

200,000 
 

200,000 200,000 - ถนนคอนกรีตยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง 

209 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกถนน 
205 – บ้านโนนสังข์ บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 8 ม. ยาว 104 ม. หนา 
0.15 ม.พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
832 ตารางเมตร 

- 
 

400,000 
 

- - - ถนนคอนกรีตยาว 
104 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง 

210 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
สายคลองกุดปลาเค้าตอนบน จาก
ทางเข้าบ้านกุ่มถึงฝายนายอ้นสองฝั่ง
คลอง 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ไป-มา กว้าง 4 ม.ยาว 800 ม.หนา 0.08 
ม.ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 502 
ลบ.ม. 

- 
 

138,000 
 

- - - ถนนคอนกรีตยาว 
800 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง 

211 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
สายคลองกุดปลาเค้าตอนกลางจาก
บริเวณทางเข้าบ้านกุ่ม-ฝายทดน้ำ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ไป-มา กว้าง 4 ม. ยาว 740 ม.หนา 
0.08 ม.ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
502 ลบ.ม. 

- 
 

64,000 
 

- - - ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ยาว 740 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง 

212 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
สายศาลตาปู่-ซอยลับแล 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ไป-มา กว้าง 4 ม. ยาว 2,230 ม.หนา  
0.08 ม.หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 713.60 ลบ.ม. 

- 
 

200,000 
 

- - - ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ยาว 2,230 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง 

213 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 7 จุดบ้านนาย
สมาน  แยกสูงเนิน  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 
ม. 

- 
 

128,000 
 

- - - ถนนคอนกรีตยาว 
50 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง 

 
214 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 
10 ซอยบ้านผู้ช่วยประสาน กิ่งปลัด 
– ลำห้วยสีมุม 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 
150 ม. 

- 247,000 - 
 

- 
 

 
- 

รางระบายน้ำยาว 
150 ม. 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเริ่ม  หมู่ที่ 12  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง  3  เมตร ยาว 38 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 60,000 - - ถนนคอนกรีตยาว 
38 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ไป-มา 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

216 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หัวสระใหม่  หมู่ที่ 12 – บ้านโนน
สังข์ หมู่ที่ 9  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 3 ม. ยาว 1,010 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ถนนคอนกรีตยาว 
1,010 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง 

217 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 
บ้านเก่า – หมู่ที่ 7 บ้านหนองดง 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 5 ม. ยาว 7,000 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ถนนคอนกรีตยาว 
7,000 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง 

218 โครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายใน
เขตตำบลหัวทะเล 

เพื่อลอกรางระบายน้ำให้น้ำไหล
สะดวก 

ขุดลอกรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ภายใน
เขตตำบลหัวทะเล 

- 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 12 หมู่บ้าน ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

219 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายสุนทร ฟากวิลัย หมู่ที่ 1 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 ม. ยาว 214  ม.หนา 
0.15 ม. 

- 
 

200,000 
 

200,000 110,000 110,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

220 
 

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 
สายทางควายเดิน-ที่ทำการอบต.หัว
ทะเล 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

221 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกถนน 
205 – บ้านโนนสังข์ บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

 ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 104 ม. 
หนา 0.15 ม.พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 832 ตารางเมตร 

- 
 

400,000 
 

- - - 1 เส้น ถนนเส้นดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม ประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่างอบต. 

222 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
สายคลองกุดปลาเค้าตอนบน จาก
ทางเข้าบ้านกุ่มถึงฝายนายอ้นสองฝั่ง
คลอง 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ไป-มา กว้าง 4 ม.ยาว 800 ม.หนา 0.08 
ม.ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 502 
ลบ.ม. 

- 
 

138,000 
 

- - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

223 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 
สายคลองกุดปลาเค้าตอนกลางจาก
บริเวณทางเข้าบ้านกุ่ม-ฝายทดน้ำ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ไป-มา กว้าง 4 ม. ยาว 740 ม.หนา 
0.08 ม.ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
502 ลบ.ม. 

- 
 

64,000 
 

- - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

224 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
สายศาลตาปู่-ซอยลับแล 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ไป-มา  กว้าง 4 ม. ยาว 2,230 ม.หนา  
0.08 ม.หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 713.60 ลบ.ม. 

- 
 

200,000 
 

- - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

225 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 7 จุดบ้านนาย

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 
ม. 

- 
 

128,000 
 

- - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร

กองช่าง อบต. 



สมาน  แยกสูงเนิน  ไป-มา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

226 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 
10 ซอยบ้านผู้ช่วยประสาน กิ่งปลัด 
– ลำห้วยสีมุม 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน
ชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. 
ยาว 150 ม. 

- 247,000 - - - 1 แห่ง ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต. 

227 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 
สายบ้านนายกี้  หาญวิชา (ต่อจาก
ของเดิม) 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 49 ม.หน้า 
0.15 ม. 

- - 
 

75,000 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

228 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 
– หมู่ที่ 9  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,010 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

229 โครงการก่อสร้างถนน คสลหมู่ที่ 8 
บ้านเก่า – หมู่ที่ 7 บ้านหนองดง 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 7,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสรรจร
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

230 โครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายใน
เขตตำบลหัวทะเล 

เพื่อลอกรางระบายน้ำให้น้ำไหล
สะดวก 

ขุดลอกรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ภายใน
เขตตำบลหัวทะเล 

- 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 12 หมู่บ้าน ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง อบต. 

231 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
เลียบคลองไผ่งาม โดยการถมดิน หมู่
ที่ 1  

เพื่อสะดวกในการสัญจร จุดที่1กว้าง 5 เมตร ยาว 28 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร          
จุดที่2 กว้าง 5 เมตร ยาว 33  
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หมู่ที่ 1 
บ้านหัวทะเล 

- - 82,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

232 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางหมู่บ้าน ซอยบ้าน
สมานต้ังไพโรจน์วงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15เมตร 

- - 160,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

233 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองเสือนวล หมู่ที่ 2-

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

 กว้าง 3 เมตร ยาว 111.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง

- - 172,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง อบต. 



 

บ้านนายสุทัศน์ รังผึ้ง ท่อ 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ไป-มา 
234 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 
เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- - 150,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

235 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายมานิตย์ หมู่ที่ 2  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายมานิตย์ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 103 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 204,800 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

236 โครงการสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน
นางบัวพา ไปถึงบ้านนายประยูร หมู่ 
3  

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว 90 เมตร พร้อมตะแกรง
เหล็ก 3 ช่วงๆละ 5 เมตร 

- 
 

- 
 

150,000 - - 1 แห่ง น้ำไหลสะดวก น้ำไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
อบต. 

237 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบ้านนาย ทวีป แก้วเพชร 
หมู่ที่ 3  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร 
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 
 

- 
 

40,000 
 

- - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง 
อบต. 

238 โครงการซ่อมแซมยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งสว่าง จาก
บ้านนายมิ่ง ถึง บ้านนายชนะ หมู่ที่ 
3 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 113  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 226,000 - - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง 
อบต. 

239 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรุ่งสว่าง ทั้งสองฝั่ง จากบ้าน
นายคนึง ถึง บ้านนายสง่า หมู่ที่ 3 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ฝั่งเหนือ  กว้าง 3 เมตร ยาว 37 
เมตร หนา 0.15 เมตร           
ฝั่งใต้ กว้าง 2.5 เมตร ยาว 32 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 103,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง 
อบต. 

240 โครงการซ่อมแซมยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้าน
กุ่ม หมู่ที่ 3 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4เมตร ยาว 157  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 312,000 312,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง 
อบต. 

241 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสวัสดี  หมู่ที่ 8 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- 50,900 - - 1 เส้น ถนนเส้นดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุง

กองช่าง 
อบต. 



ซ่อมแซม  
242 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยนาย บุญมี  หมู่ที่ 8  
เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 183 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 319,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง 
อบต. 

243 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายจอม(ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ที่ 9  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนา กว้าง 4 
เมตร  ยาว  60 เมตร หนา 0.15 

- - 121,100 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

244 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 9  สายหนองตาปูน
ต่อจากของเดิม 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

โดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิว
ถนนคอนกรีต กว้าง  3  เมตร 
ยาว   105 เมตร หนา 0.15 ม. 

- - 160,800 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

245 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
หนองตะไกร้ บ้านโนนสังข์ หมี่ 9 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

กว้าง   6  เมตร  ยาว 1,800   
เมตร หนา 0.10 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 1เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

 
 

99 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

246 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่10 จากถนนลาดยางถึง
ห้วยสีมุม 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนลาดยางถึงห้วยสีมุมหมู่
ที่ 10  กว้าง 5 เมตร ยาว 148  
เมตร 

- - 359,900 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

247 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองบัว หมู่ที่ 10  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว 
กว้าง  3 เมตร   ยาว 576 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 876,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

248 โครงการทำฝาปิดร่องระบายน้ำ ซอย
กลางหน้าบ้าน นางวรัญญา อาบ
สุวรรณ์ หมู่ที่ 11 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร จัดสรรงบประมาณก่อสร้างฝาปิด
ร่องระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 170 เมตร  

- - 78,000 - - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

249 โครงการขอขยายเขตเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับฟัง ติดเครื่องเสียง ลำโพง ซอยบ่อ - - 30,000 - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง อบต. 



 

ซอยบ่อลาว หมู่ที่ 11  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง
ทุกครัวเรือนในเขตตำบล 

ลาว หมู่ที่ 11 บ้านหัวทะเล ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

250 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยพจน์ หมู่ที่ 12  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย นายผู้ช่วยพจน์ กว้าง  4 
เมตร  114 ยาว  เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 227,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

251 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
สายคลองหว้า(บริเวณนานายเงิน) 
บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำ
การเกษตร 

โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
0.80x1.00 เมตร จำนวน 15 
ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

- 
 

-  70,300 - - ท่อระบายน้ำ
จำนวน 1 แห่ง 

มีท่อระบายน้ำที่
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอ
ในการทำการเกษตร 

กองช่าง อบต. 

252 
 

โครงการวางท่อระบายคอนกรีตสาย
ทางควาย(บริเวณฝายน้ำล้น)บ้าน
หนองประดู่ หมู่ที่ 4  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำ
การเกษตร 

โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
1.00x1.00 เมตร จำนวน 10 
ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

- 
 

- 51,300 - - ท่อระบายน้ำ
จำนวน 1 แห่ง 

มีท่อระบายน้ำที่
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอ
ในการทำการเกษตร 

กองช่าง อบต. 

253 
 

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
คลองกุดปลาเค้า-คลองทางควาย
(บริเวณนานายป่าน)บ้านหนองประดู่ 
หมู่ที่ 4  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำ
การเกษตร 

โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
0.40x1.00 เมตร จำนวน 79 
ท่อน  

- 
 

- 99,800 - - ท่อระบายน้ำ
จำนวน 1 แห่ง 

มีท่อระบายน้ำที่
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอ
ในการทำการเกษตร 

กองช่าง อบต. 

 
 
 
 

100 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

254 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสุขเกษม  หมู่ที่ 3  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสุขเกษม ช่วงบ้านนายดง(สี่
แยก) กว้าง 4 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.15  เมตร 

- - 42,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

255 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางสะอิ้ง พาระหันต์ 

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสะอิ้ง พาระหันต์ 

- - 32,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง อบต. 



หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา
0.15 เมตร  

ไป-มา 

256 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางเชี้ยมบี้ แซ่เรียน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเชี้ยมบี้ แซ่เรียน 
กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 46,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

257 โครงการฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าบ้านสวน เฝ้าหนองดู่  หมู่ที่ 3 

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำ
การเกษตร 

ฝังท่อน้ำ  o 0.40 x 1.00 เมตร 
จำนวน 30 ท่อน  ถนนสาย สุข
เกษม ช่วงหน้าบ้านสวน เฝ้า
หนองดู่   

- 70,000 70,000 - - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

258 โครงการซ่อมแซมตะแกรงเหล็ก ราง
ระบายน้ำ ถนน หน้าบ้านนาย
ประจวบ ฝั่งสระ และหน้าบ้านนาย
ป่าย รวม 2 จุด หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร ซ่อมแซมตะแกรงเหล็ก ราง
ระบายน้ำ ถนน หน้าบ้านนาย
ประจวบ ฝั่งสระ และหน้าบ้าน
นายป่าย รวม 2 จุด ยาว 9 เมตร 
กว้าง 0.30 เมตร  

- 50,000 50,000 - - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

259 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนหลังโรงเรียนบ้านกุ่ม-ลาน
ตาก หมูที่ 3  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลัง
โรงเรียนบ้านกุ่ม-ลานตากข้าว 
กว้าง  4 เมตร   ยาว 127เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 

- 
 

- 254,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

260 โครงการลงลูกรังสายหัวนา-เลียบ
คลองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 8  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร โดยการลงลูกรังสายหัวนา-เลียบ
คลองกระทุ่มลาย กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  

- 
 

- 60,000 60,000 60,000 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

 

 
 

101 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

261 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ เพื่อสามารถระบายน้ำได้ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำนานาย -  50,000 - - 1 แห่ง มีท่อระบายน้ำที่ กองช่าง อบต. 



 

นานายช่วย หมู่ที่ 9  สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำ
การเกษตร 

ช่วย ยาว 5 เมตร  ขนาดท่อ 
0.80 เมตร 

สามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอ
ในการทำการเกษตร  

262 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนางสุพันณี เฝ้า
หนองดู่ หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสุพันณี เฝ้าหนองดู่ 
กว้าง 2 เมตร ยาว 40 เมตร  

- - 50,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

263 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแม่เป๋า หมู่ที่ 9  

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่เป้า  
กว้าง   3 เมตร   ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

-  150,000 - - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

264 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
สายลับแล หมูที่ 5  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำ
การเกษตร 

ก่อสร้าง ขุดวางท่อระบายน้ำ 
สายลับแล บ้านเขาดิน ปริมาณ
งาน วางท่อขนาด 0.30x1.00 
เมตร จำนวน 122 ท่อน 

- 52,000 - - - 1 แห่ง มีท่อระบายน้ำที่
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอ
ในการทำการเกษตร 

กองช่าง อบต. 

265 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้างโรงเรียนถึงศาลตาปู่ 
หมู่ที่ 5  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร 
ลดปัญหาฝุ่นละออง 

ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างโรงเรียนถึงศาลตาปู่  
กว้าง  3 เมตร   ยาว 32   เมตร 

- - 50,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

266 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สาย
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำ
การเกษตร 

โดยการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 
สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   

- 
 

- 50,000 - - 1 แห่ง ลดปํญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง อบต. 

267 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จาก 
สามแยกหน้าศูนย์ ถึงบ้านนายวิเชียร 
วงสูงเนิน หมู่ที่ 11  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก  

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างราง
ระบายน้ำจาก สามแยกหน้าศูนย์ 
ถึงบ้านนายวิเชียร วงสูงเนิน ยาว 
200 เมตร   

- 
 

- 50,000 - - 1 แห่ง ลดปํญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง อบต. 

268 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จาก 
สามแยกหน้าศูนย์ ถึงบ้านนางนารี 
โม่งประณีต หมู่ที่ 11 

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างราง
ระบายน้ำจาก สามแยกหน้าศูนย์ 
ถึง ถึงบ้านนางนารี โม่งประณีต 
ยาว 220 เมตร 

- - 50,000 - - 1 แห่ง ลดปํญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

269 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่
แยกบ้านนางแพงศรี มุกขุนทด ถึง 
สามแยกบ้านเช่า นางสำลี แสงฤทธิ์  
หมู่ที่ 11 

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก  

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างราง
ระบายน้ำจากสี่แยกบ้านนางแพง
ศรี มุกขุนทด ถึง สามแยกบ้าน
เช่า นางสำลี แสงฤทธิ์  ยาว 200 
เมตร  

- - 150,000 - - 1 แห่ง ลดปํญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง อบต. 

270 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้าน
นางวลาลักษณ์ ฝ่ายประสิทธิ์  หมู่ที่ 
11  

เพื่อสะดวกในการสัญจร
และเระบายน้ำได้สะดวก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างราง
ระบายน้ำบ้านนางวลาลักษณ์ 
ฝ่ายประสิทธิ์ กว้าง 30x30 เมตร
ยาว 103 เมตร  

- - 182,000 - - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

271 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านแพงศรี – ปั้มน้ำมัน 
PT  ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 11   

เพื่อสะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพงศรี – 
ปั้มน้ำมัน PT ต่อจากของเดิม 
กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 187,500 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

272 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 
11 บริเวณนานายสำเริง  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภคและทำ
การเกษตร 

โดยซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 
11 บริเวณนานายสำเริง ท่อ
ขนาด 80 x 1.00 เมตร จำนวน 
16 ท่อน วาง 2 แถว   

- - 150,000 - - 1 แห่ง มีท่อระบายน้ำที่
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก มีน้ำเพียงพอ
ในการทำการเกษตร 

กองช่าง อบต. 

273 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาย
ข้างวัด-คลองไผ่งาม หมู่ที่ 1  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก 

โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ
สายข้างวัด-คลองไผ่งาม หมู่ที่ 1 

- 
 

- 100,000 - - 1 แห่ง ลดปํญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง อบต. 

274 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
สายแยกถนน205 – ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมสายแยกถนน205 
– ประปาหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,100 หนา 0.15 เมตร  

- 
 

- 740,000 740,000 740,000 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

275 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลตาปู่ – ผู้ช่วยไพโรจน์
หมูที่ 5  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมสายศาลตาปู่ – ผู้ช่วย
ไพโรจน์ กว้าง 3เมตร ยาว 32 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 50,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

276 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสนาม พลอนันต์
หมู่ที่ 5  

 เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
สนาม พลอนันต์ กว้าง 3 เมตร 
ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 140,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

277 โครงการลงลูกรังสายลับแล - บ่อน้ำ
แล หมู่ที่ 5  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรัง
สายลับแล-บ่อน้ำแล กว้าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 
เมตร  

- - 50,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

278 โครงการลงลูกรังสายลับแล – บ้าน
นายชื้น หมู่ที่ 5   

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรัง
สายลับแล – บ้านนานชื้น กว้าง 
4 เมตร ยาว  232 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

- - 50,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

279 โครงการลงลูกรังสายหลังโรงเรียน
เขาดิน – ไร่นายดูด แสงฤทธิ์ หมู่ที่ 5  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสาย
หลังโรงเรียนเขาดิน – ไร่นายดูด 
แสงฤทธิ์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.10  เมตร 

- - 60,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

280 โครงการลงลูกรังสายศาลตาปู่ – นา
นางประมวล เป้าประจำเมือง หมู่ที่ 5   

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสาย
ศาลตาปู่ – นานางประมวล เป้า
ประจำเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 0.10 เมตร  

- - 40,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

281 โครงการลงลูกรังสายบ้านโคกแสว – 
เขตบ้านหนองกราด ตำบลหนอง
กราด หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสาย
บ้านโคกแสว – เขตบ้านหนอง
กราด ตำบลหนองกราด  กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร 0.10 เมตร 

- 
 

- 99,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

282 โครงการลงลูกรังสายบ้านโคกแสว – 
เขตบ้านหนองแหน ตำบลบ้านแปรง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสาย
บ้านโคกแสว – เขตบ้านหนอง
แหน ตำบลบ้านแปรง  

- 
 

- - - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

283 โครงการลงลูกรังสายโคกแสวหนอง
อีเป็ด หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสาย
โคกแสวหนองอีเป็ด  กว้าง 5 

- - 80,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง อบต. 



เมตร ยาว 750 เมตร 0.10 เมตร  ไป-มา 

 

 
 
 

104 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครง การ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

284 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าบ้านนางอาคม ชินนอก 
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7  

 เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย หน้าบ้านนางอาคม ชินนอก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 254,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

285 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองไฮไก่ หมู่ที่ 8   

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

โดยการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองไฮไก่ กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร  

- - 150,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

286 โครงการลงลูกรังสายหัวนา – เลียบ
คลองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 8  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณลงลูกลังสาย
หัวนา – เลียบคลองกระทุ่มลาย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000  เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- - 42,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

287 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยโก้จันทึก หมู่ที่ 8  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมสายซอยโก้จันทึก  
กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- - 50,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

288 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายยุทธอาจ หมู่ที่ 8  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมสายยุทธอาจ  
กว้าง 3 เมตร ยาว 67  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 106,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

289 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางแฉล้ม วรพิทักษ์ 
หมู่ที่ 9  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง
แฉล้ม วรพิทักษ์ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร   

- 
 

- 42,000 -  1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 



 

290 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเฉลย แสไพศาล 
หมู่ที่ 9  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง 
นางเฉลย แสไพศาล กว้าง 2 
เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 
เมตร   

- 
 

- 46,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครง การ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

291 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนาย อนันต์ แสงจันทร์ 
หมู่ที่ 9   

 เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน
นาย อนันต์ แสงจันทร์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร   

- - 124,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

292 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน นางสุวิณี เฝ้าหนองดู่ 
หมู่ที่ 9  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง 
สุวิณี เฝ้าหนองดู่ กว้าง 2 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 50,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

293 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย
กลางบ้านบริเวณหน้าบ้านนาย
สมพงษ์ เวินขุนทุด หมู่ที่ 9   

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างราง
ระบายน้ำซอยกลางบ้านบริเวณ
หน้าบ้านนายสมพงษ์ เวินขุนนา 
กว้าง 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 42 
เมตร  

- - 60,000 - - 1 เส้น ลดปํญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง อบต. 

294 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำตลอดลำ
ห้วยสีมุม หมู่ที่ 10  

เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง   จัดสรรงบประมาณก่อสร้างผนัง
กั้นน้ำตลอดลำห้วยสีมุม หมู่ที่ 10 

- - 150,000 - - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง อบต. 



ไป-มา 
295 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายด้านหลัง อบต.หัวทะเล หมู่
ที่ 10 . 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหลัง 
อบต.หัวทะเล กว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร   

- - 500,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

296 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล 
7 คน บริเวณด้านหลัง อบต.หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นที่ออกกำลังกายให้กับ
ประชาชน 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนาม
กีฬาฟุตบอล 7 คน บริเวณ
ด้านหลัง  

- 
 

- 300,000 -  1 แห่ง ประชากรมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง อบต. 

297  โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บล็อกคอนเวิสสำเร็จ บริเวณ
ด้านหลัง อบต. หมู่ที่ 10  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก 

โดยการวางท่อคอนกรีตเสริม
บล็อคคอนเวิสสำเร็จ ยาว 70 
เมตร พร้อมถมดิน  

- 
 

- 150,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

298 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายทองดี ผาค้อ หมู่ที่ 
11  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายทองดี ผาค้อ กว้าง 
2 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

- - 39,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

299 โครงการลงลูกรังซอยใหม่บ้านพ่อ
ใหญ่จันทร์ หมู่ที่ 11  

 เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังซอย
ใหม่บ้านพ่อใหญ่จันทร์ กว้าง  3  
เมตร  ยาว 30 เมตร   หนา 0.10 
เมตร  

- - 50,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

300 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสมชายข้างอนามัย  
หมู่ที่ 2  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
สมชายข้างอนามัย  กว้าง 4  

- - 286,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 



 

เมตร ยาว  143 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

301 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน
นายก้ี หาญวิชา หมู่ที่ 12  

เพื่อสามารถระบายน้ำได้
สะดวก 

จัดสรรงบประมาณวางท่อระบาย
น้ำซอยซอยบ้านนายกี้ หาญวิชา 
กว้าง 0.30 x 0.30 เมตร  30 
ท่อน   

- - 13,300 - - 1 แห่ง ลดปํญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง อบต. 

302 โครงการลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบล็อกคอนเวิสสายคลองไผ่
งาม หมู่ที่ 1 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
การเกษตร 

จัดสรรงบประมาณลงท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบล็อก
คอนเวิสสายคลองไผ่งาม  ขนาด
ท่อ 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน 

- - 90,000 - - 1 แห่ง ลดปํญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง อบต. 

303 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโสกหมอยา – โคกเตียน 
หมู่ที่11 – หมู่ที่ 1  

 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกหมอ
ยา – โคกเตียน หมู่ที่11 – หมู่ที่ 
1   กว้าง 4 เมตร ยาว 8,000  
เมตร หนา 0.15 เมตร  
 

- - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

304 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางบุญ หมู่ที่ 12  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางบุญ กว้าง 3 
เมตร ยาว 50 เมตรหนา 0.15 
เมตร  

 

- - 71,700 - - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

305 โครงการลงลูกรังสายโคกแสว –  เพื่อความสะดวกในการสัญจร จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสาย - - 100,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ กองช่าง อบต. 



หนองกิ้ว  หมู่ที่ 6  ไป-มา สายโคกแสว – หนองง้ิว กว้าง  5  
เมตร  ยาว 1,200  หนา 0.10 
เมตร  

สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

306 โครงการลงลูกรังสาย โคกแสว – 
หนองแหน หมู่ที่ 6  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างลง
ลูกรังสายโคกแสว – หนองแหน 
กว้าง 6  เมตร ยาว  1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

- - 100,000 - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

307 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาย
บ้านนายสอิ้ง หมู่ที่ 2  

ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน  

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างราง
ระบายน้ำ สายบ้านนายสะอิ้ง 
กว้าง 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 50 
เมตร  

- - 60,000 - - 1 แห่ง   ลดปํญหาน้ำท่วมขัง กองช่าง อบต. 

308 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสะอิ้ง หมู่ที่ 2  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา  

โดยการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย  
-บ้านนายสะอิ้ง กว้าง 2 เมตร 
ยาว 15 เมตร ฝั่งทิศตะวันออก  
-บ้านนายสะอิ้ง กว้าง 2 เมตร 
ยาว 20 เมตร ฝั่งทิศตะวันตก 

- - 80,000 - - 1 เส้น  ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

309 โครงการเกรดเดอร์ ปรับเกลี่ยพื้นที่ 
ภายในหมู่บ้าน 1-12 ภายในตำบล
หัวทะเล 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา  

ลงพื้นที่เกรดเดอร์ ปรับเกลี่ย
พื้นที่ ภายในหมู่บ้าน 1-12 
ภายในตำบลหัวทะเล  

- - 500,000 500,000 500,000 12 หมู่บ้าน  ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

310 โครงการลงลูกรังสายคลองดินดำ หมู่
ที่ 7 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา  

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสาย
คลองดินดำ กว้าง 4 เมตร ยาว  
500 เมตร หนา 0.10 เมตร 

- - 50,000 100,000 - 1 เส้น  ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

311 โครงการลงลูกรังสายคูขาด หมู่ที่ 12 เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา  

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสาย
คลองดินดำ กว้าง 6 เมตร ยาว  
800 เมตร หนา 0.10 เมตร 

- - 67,000 67,000 - 1 เส้น  ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 



 

 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

312 โครงการลงลูกรังสายคลองหว้า บ้าน
กุ่ม หมู่ที่3  

 เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณ กว้าง 4 เมตร  
ยาว950  หนา 0.10 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำ ขนาด 
0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน 

- - 99,000 - - 1 แห่ง ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 

313 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประตูทางเข้า-ทางออก 
อบต.หัวทะเล หมู่ที่10  

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายประตู
ทางเข้า-ทางออก อบต.หัวทะเล 
ประตูท่ี1 กว้าง 5  เมตร  ยาว 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร        
ประตูท่ี2 กว้าง 5 เมตร 10 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- 37,000 - - - 1 เส้น ประชากรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง อบต. 
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                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                  แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขอขยายเขตน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้าน
หัวทะเล มีน้ำประปาส่วน
ภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ัง
ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค 30
ครัวเรือนหมู่ที่ 1 

- - - 50,000 
 

- ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขอขยายเขตน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้าน
หนองประดู่ มีน้ำประปาส่วน
ภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ัง
ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 4 

50,000 
 

- - - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขอขยายเขตน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้าน
หัวสะพาน มีน้ำประปาส่วน
ภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ัง
ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 10  

- 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

- ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขอขยายเขตน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 11 บ้าน
หัวทะเล มีน้ำประปาส่วน
ภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ัง
ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 11 

- - - 50,000 
 

- ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขอขยายเขตน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 12 บ้าน
หัวสระใหม่ มีน้ำประปาส่วน
ภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ัง
ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาย
เจริญผล หมู่ที่ 12  

50,000 
 

- - - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขอขยายเขตน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้าน
เขาดิน มีน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ัง
ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 5 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขอขยายเขตน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 บ้าน
โนนสังข์ มีน้ำประปาส่วน
ภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ัง
ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค  หมู่
ที่ 9 

50,000 
 

- - - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองดง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
น้ำประปาใช้ตลอดทั้งปี 

จัดสรรงบประมาณขุดเจาะบ่อ
บาดาลและทำระบบน้ำประปา
หมู่ที่ 7 บ้านหนองดง 

- 200,000 
 

- - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 
7 บ้านหนองดง 
(บริเวณบ่อประมง) 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
น้ำประปาใช้ตลอดทั้งปี 

จัดสรรงบประมาณขุดเจาะบ่อ
บาดาลและทำระบบน้ำประปาผิว
ดิน บริเวณบ่อประมง หมู่ที่ 7 
บ้านหนองดง 

- 200,000 
 

- - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



10 โครงการขยายเขตประปา จากหมู่ที่ 
12 – หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มีน้ำใช้
ในการอุปโภค-บริโภค 

จัดสรรงบประมาณติดต้ังวางท่อ
ส่งน้ำ 

- 1,050,000 - - - วางท่อน้ำประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.1 – ม.
12 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในถนน
สาธารณะทุกจุด 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 – 
ม.12 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟ้าสอง
ม.1 – 12  

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
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                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                  แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูม ิ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเขา้
หม่บา้นทีย่งัไม่มไีฟฟ้าใช ้ม.1-ม.12 

เพื่อใหม้ไีฟฟ้าใชอ้ย่าง
เพยีงพอและทัว่ถงึ 

ขยายเขตไฟฟ้าครบทุก
ครวัเรอืน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ ม.1 - ม.12 

ประชาชนมีไฟ้ฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บา้น ม.1 – ม.12 

เพื่อใหม้ไีฟฟ้าส่องสว่างใน
ถนนสาธารณะทุกจุด 

จดัซื้อและจา้งเหมาซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะทีช่ ารุดจ านวน 
12 หมู่บา้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1 – 
ม. 12 

ไฟฟ้าสาธารณะได้รับ
การซ๋อมแซม 

กองช่าง 

14 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

เพื่อใหป้ระชาชนทีอ่ยู่ห่างไกล
มไีฟฟ้าใช้ 

ตรวจสอบสภาพการใชง้าน
ส ารวจความตอ้งการใชง้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สนับสนุนพลังงาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

15 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น ้าประปาหมู่บา้น 

เพื่อตรวจหาสารปนเป้ือนใน
น ้า 

เพื่อประปามคีุณภาพได้
มาตรฐาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตรวจหาสาร
ปนเป่ีอน 

ประชาชนมีน้ำประปา
ที่สะอาดและมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้าน
หัวสระ สายหนองเสือนวล ยาว 
200 เมตร  

- 
 

- 
 

- 
 

200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

17 โครงการคิดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างลาน
ตากข้าว  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ
ความสะดวกในการตากข้าว
ตอนกลางคืน 

เพื่อติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3  
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 
 

200,000  
 
 

- - - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

18 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาย
โต หมู่ที่ 3บ้านกุ่ม ยาว 150 
เมตร 

- 100,000  
 
 

- - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

19 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองประดู่ สายริมคลอง
ชลประทาน จำนวน 6 ครอบครัว 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 



20 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่
ที่ 4 บ้านหนองประดู่ ทางโค้ง-
โรงเรียนหัวสระวิทยา 

- - 
 

- 200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

21 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจาก
ถนนสุรนารายณ์- หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองประดู่   ยาว  1,500 เมตร 

- - 
 

- 
 

100,000  
  

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

22 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจาก
ป่าช้าเรียบคลองชลประทาน-ฉาง
พริก หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่   
ยาว  1,500 เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

250,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                  แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ซอย
โนนดินดำ หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ประดู่   ยาว 500 เมตร 
 

- - - 100,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

24 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองประดู่ สายหมู่บ้านจัดสรร-
คลองชลประทาน ยาว 1,000 
เมตร 
 

- - - 
 

200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

25 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้าน
เขาดิน ซอยลับแล  ยาว  350 
เมตร 
 
 

- 200,000  
 

- - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

26 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจาก
หน้าบ้านนายประกอบ-อนามัย 
หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน ซอยลับแล  

- - - 100,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 



 ยาว  200 เมตร 
 

27 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้าน
เขาดิน สายบ้านเขาดิน-หนอง
สะแก  ยาว 500 เมตร 
 

- 
 

- - 
 

200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

28 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้าน
เขาดิน สายศาลตาปู่  ยาว 500 
เมตร 
 

- 200,000  
 

- - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

29 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้าน
เขาดิน สายแสนสุข ยาว 500 
เมตร 
 

- - - 200,000  - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                  แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

30 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจาก
หน้าบ้านนายแก้ว-โรงสีชุมชน 
หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน  
ยาว 250 เมตร  

- - - 
 

100,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

31 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
ซอยโรงเรียน-ศาลตาปู่ หมู่ที่ 5 
บ้านเขาดิน ยาว 500 เมตร 

- - - 200,000 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

32 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองดง สายจากไร่นางบัวหลัน-
บ้านนายภิภพ เข้าสู่หมู่บ้าน
หนองดง ระยะทาง 1,500 เมตร 

- 
 

200,000  
 
 

- 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 



33 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่
ที่ 7 จากบ้านนายวศิน-ไร่นางวัน
เพ็ญ ยาว 800 เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

34 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 

ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างซอย 
บ้านนางนิด-บ้านนายชาญ  หมู่ที่ 
8 

- - - 
 

200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

35 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้าน
โนนสังข์ จากบ้านนางวันนา-
สนามกีฬาบ้านกุ่ม 

- - - 200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

36 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 

เพื่อติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างซอย
บ้านนายโป่ยหมู่ที่ 9 บ้านโนน
สังข์ 

- - - 200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

37 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างซอย
บ้านแม่เป้า หมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์ 
 

- - - 
 

200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

38 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าสาย
อีสานเขียว   หมู่ที่ 9 บ้านโนน
สังข์ 

- - - 
 

200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

39 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างซอย
บ้านนางเรณูหมู่ที่ 9 บ้านโนน
สังข์ 

- - - 200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                  แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

40 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถงึทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนาง
สัมฤทธิ์ – บ้านนางแดง หมู่ที่ 10 
บ้านหัวสะพาน 
 

- - 200,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

41 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12 - - - 200,000  - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง 



สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 12 

ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล บ้านหัวสระใหม่- หมู่ที่ 6 บ้าน
โคกแสว 
 

 ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

42 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จากคลองกุด
ปลาค้าว-บ้านนางอุทัย หมู่ที่ 10 
บ้านหัวสะพาน 
 

- - 200,000  - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

43 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อติด้ังไฟฟ้าแสงสว่างสายเลียบ
คลองห้วยสีมุม หมู่ที่ 10 บ้านหัว
สะพาน 
 

- - 100,000  
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่าง
ภายในเขตตำบลหัวทะเล 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

ซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน จำนวน  12  
หมู่บ้าน   
 

50,000  
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

- 
 

- 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง อบต. 

45 โครงการขอขยายเขตน้ำประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้าน
เขาดิน มีน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ัง
ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค โดย
การวางท่อ 2 นิ้ว หมู่ที่ 5 
1.1 แยกถนน205-หนองสะแก 

ระยะทาง 600 เมตร 
1.2 แยกถนน205-ประปา

หมู่บ้านระยะทาง 600 
เมตร 

1.3 สองข้างทางถนน205 
(ถนนสุรนารายณ์)
ระยะทาง 545 เมตร 

 

- -  
 

112,000 
 
 
112,000 
 
 
99,000 

 
 

- - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 



46 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในเขตตำบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายสระแก้ว 
– หนองอีเป็ด ระยะทาง 500 
เมตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

- - 200,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

47 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างหน้า
บ้านนายเสงียม เมื่อจัตุรัส 1 จุด หมู่
ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างหน้า
บ้านนายเสงียม เมื่อจัตุรัส 1 จุด 
หมู่ที่ 11 
 

- - 20,000 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

48 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สายรอบนอก หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายรอบนอก 
หมู่ที่ 1  
 

- - 200,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

49 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้าน
เขาดิน มีน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ใช้ 

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขนาด
ท่อ 3 นิ้ว (ท่อเหล็ก) หมู่ที่ 5 

- - 50,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 1 คลองไผ่งาม 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  15  เมตร  ยาว 1,000 
เมตร  ลึก  3  เมตร   
 

- 
 

500,000  
 

- 
 
 

- - ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

2 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 1 คลองโอบ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  15  เมตร  ยาว 1,000 
เมตร  ลึก  3  เมตร   
 

- 
 

500,000  
 
 

- 
 

 - ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

3 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 1 คลองดินดำ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  15  เมตร  ยาว 1,000  
เมตร  ลึก  3  เมตร   

- 
 

500,000  
 

- 
 

 - ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

4 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 1 บึงทะเลสีดอ 
 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกบึงทะเลสีดอ พื้นที่ 360 
ไร่   
 

- 
 

- 
 

500,000  
 
 

- - ขุดลอกบึงทะเล
สีดอพื้นที่ 360 ไร่ 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

5 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 2 คลองหนองกก – 
คลองกระทุ่มลาย 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  12  เมตร  ยาว 500 เมตร  
ลึก  3  เมตร   
 

- 
 

- 
 

- 
 

243,000 
 

- ขุดลอกคลองยาว 
500 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

6 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 2  ลำห้วยสีมุม 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  40  เมตร  ยาว 900 เมตร 
ลึก 4 เมตร   
 

- 2,520,000   
 

- 
 

- - ขุดลอกคลองยาว 
900 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

7 โครงการขุดลอกคลอง  ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 2  คลองไผ่งาม- 
คลองชลประทาน 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  4  เมตร  ยาว 1,500 
เมตร ลึก 3 เมตร   

- - 
 

520,000   
 

- - ขุดลอกคลองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

8 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 3 คลองส่งน้ำสาย
ทางควายเดิน 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 10 เมตร ยาว 900 เมตร 
ลึก 3 เมตร  

- 
 

472,500   
 
 

- 
 

- - ขุดลอกคลองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

9 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 4  คลองสายหนอง
ประดู่ – เหมืองแร่โปรแตช 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  12  เมตร  ยาว 1,000 
เมตร  ลึก  1  เมตร   

- 
 

- 
 

500,000   
 
 

- - ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

10 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน กว้าง 16 เมตร ยาว 1,200เมตร - 150,000 150,000 150,000 150,000 ขุดลอกคลองยาว เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ กองช่าง  อบต. 



สาธารณะ หมูที่ 4 คลองกุดปลาค้าว
ตอนกลาง 

การเกษตร ลึก 3 เมตร 
 

  
 

   1,200 ม. ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

 

11 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 4 สระหนองปรือ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร 
ลึก 3 เมตร 
 

500,000 
 
 

- 
 

- 
 

- - ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการขุดลอกคลอง  ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 5 คลองโอบ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 2 เมตร   
 

- 
 

- 
 

- 
 

280,000 
 
 

- ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

13 โครงการขุดลอกคลอง  ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 5 คลองน้ำกลาย 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร 
ลึก 2 เมตร  
 

- 
 

- 
 

- 
 

200,000 
  
 

- ขุดลอกคลองยาว 
500 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

14 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 6 คลองม่วงน้อย 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  135  เมตร  ยาว  135 
เมตร  ลึก  3.5  เมตร   
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,232,000   
 
 

- ขุดลอกคลองยาว 
135 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

15 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 6 คลองม่วงใหญ่ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  135  เมตร  ยาว  135 
เมตร  ลึก  3.5  เมตร   
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,232,000   
 

- ขุดลอกคลองยาว 
135 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

16 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ 
หมู่ที่ 6  

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  3  เมตร  
ยาว  100 เมตร   

500,000  
 

- - - - ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

17 โครงการขุดลอกสระโกรกกุลาบริเวณ
บ่อน้ำประปา หมู่ที่ 6 
 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  2  เมตร  
ยาว  100 เมตร  

400,000   
 

- - - - ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

18 โครงการขุดลอกสระหนองโสน 
(สระแก้ว) หมู่ที่ 6 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  2  เมตร  
ยาว  100 เมตร 

- 400,000   
 

- - - ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

19 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน กว้าง  20  เมตร  ยาว 1,500 - - 1,575,000   - - ขุดลอกคลองยาว เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ กองช่าง  อบต. 



สาธารณะ หมู่ที่ 7คลองเก่า – ที่
เหมืองแร่ 

การเกษตร เมตร  ลึก  3.5  เมตร   
 

   1,500 ม. ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

 

20 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ 
หมู่ที่ 7  

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  3  เมตร  
ยาว  100 เมตร  

- - 500,000  
 

- - ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

21 โครงการขุดลอกคลอง  ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 7 คลองโอบ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  20  เมตร  ยาว 2,000 
เมตร  ลึก  2  เมตร   

- 
 

- 
 

- 
 

2,800,000   
 

- ขุดลอกคลองยาว 
2,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

22 โครงการขุดลอกคลอง  ลำห้วย
สาธารณะคลองส่งน้ำโนนสังข์-บ้าน
โคกแสว หมู่ที่ 6 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  16  เมตร ลึก  1  เมตร  
ยาว  1,000 เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000   
 

- ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 10 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  1.5  เมตร  ยาว 500 
เมตร  ลึก 3  เมตร  
 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000   
 

- ขุดลอกคลองยาว 
500 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

24 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 10 คลองส่งน้ำ
หนองบัว 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 50  เมตร  ยาว 100 เมตร  
ลึก  1  เมตร   
 

- 
 

- - 
 

50,000   
 

- ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

25 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 10 คลองกุดปลา
ค้าว 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 6  เมตร  ยาว 1,000 เมตร  
ลึก  3  เมตร   
 

- 
 

- - 
 

315,000   
 
 

- ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

26 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 10 คลองห้วยสีมุม 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 20  เมตร  ยาว 500 เมตร  
ลึก 1.50  เมตร   
 

- - - 
 

315,000   
 
 

- ขุดลอกคลองยาว 
500 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

27 โครงการขุดลอกคลอง  ลำห้วย เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน กว้าง  20  เมตร  ยาว 970 เมตร  - - - 1,018,500   - ขุดลอกคลองยาว เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ กองช่าง  อบต. 



สาธารณะ หมู่ที่ 11 คลองไผ่งาม การเกษตร ลึก  3  เมตร  
 

    
 

970 ม. ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

 

28 โครงการขุดลอกคลอง ลำห้วย
สาธารณะ หมู่ที่ 11 บ่อลาว 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  3  เมตร  
ยาว  100 เมตร  
 

- 
 

- 
 

500,000   
 
 

- - ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

29 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 1 จากฝายขอ–กลางทุ่ง 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง 3  เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 2 เมตร    
 

- 
 

- 
 

368,000  
 
 

- - ขุดลอกเหมืองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

30 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 1 จากทะเลสีดอ-คลองไผ่งาม 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ลึก 2 เมตร  ลึก 2 เมตร    

- 
 

- 
 

368,000  
 

 

- - ขุดลอกเหมืองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

31 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 
ข้างประปาบ้านกุ่ม 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง  2.5 เมตร ยาว  100  
เมตร ลึก 2 เมตร    
 

- 
 

100,000  
 
 

- 
 

- - ขุดลอกเหมืองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

32 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 7 หนองเกตุ-บ่อประมง 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง  2 เมตร ยาว  1,500  
เมตร ลึก 2 เมตร  

- 
 

- 
 

- 
 

100,000  
 
 

- ขุดลอกเหมืองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

33 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 10 หนองบัว-ทุ่งตากแดด 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง  2 เมตร ยาว  1,500  
เมตร ลึก 2 เมตร  
 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000  
 
 

- ขุดลอกเหมืองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

34 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 12 สายกระทุ่งลาย 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง 1 เมตร ยาว 900 เมตร  
ลึก 1 เมตร ลึก 2 เมตร    
 

- - 50,000  
 
 

- - ขุดลอกเหมืองยาว 
900 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

35 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

 กว้าง  2 เมตร ยาว  1,500  
เมตร ลึก 2 เมตร  
 

- 
 

- 
 

100,000  
 
 

- - ขุดลอกเหมืองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

36 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ กว้าง  3 ม.ยาว    1,000  ม.ลึก  - - - 210,000 - ก่อสร้างเหมืองดาด เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้ กองช่าง  อบต. 



คลองโอบ-หนองสงวน การเกษตร 2  ม.  
 

  
 

คอนกรีตยาว 
1,000 ม. 

ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

 

37 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสูบน้ำ เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง 0.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
 

-  -  - 
 

100,000  
 
 

- ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

38 โครงการก่องสร้างเหมืองดาด
คอนกรีต หมู่ที่ 6 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

ขนาดกว้าง  1.5 เมตร ยาว  500  
เมตร  
 

- 
 

- 
 

750,000  
 
 

- - ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 500 
ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

39 โครงการก่องสร้างเหมืองคอนกรีต 
หมู่ที่ 3 จากคลองกระทุ่มลาย-หนอง
บ่อกระเจา 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง  0.50 เมตร ยาว  250  
เมตร   
 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000  
 
 

- ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 250 
ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

40 โครงการก่องสร้างเหมืองคอนกรีต 
หมู่ที่ 3 จากคลองกุดปลาเค้า-สระ
น้ำประปา 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง  0.50 เมตร ยาว  500  
เมตร   
 

- 
 

200,000  
 
 
 

- 
 

- - ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 500 
ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

41 โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 จากคลองกระทุ่มลาย-หนอง
บ่อกระเจา 

เพื่อจัดส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

 - - - 
 

200,000  
 
 

- ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 500 
ม. 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

42 โครงการก่องสร้างฝายเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ที่นาย
นายทองสุข ทวีลาภ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  20 เมตร ลึก 5  เมตร  
ตามแบบ  อบต.กำหนด 
 

1,000,000  
 
 

- 
 

- 
 

- - มีแหล่งเก็บกับน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

43 โครงการก่องสร้างฝายเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม 
หมู่ที่ 10  

เพื่อกักเก็บน้ำในการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร
ตลอดปี 

จัดสรรงบประมาณปรับปรุงฝาย
เก็บน้ำ หมู่ที่  2 เชื่อม หมู่ที่ 10   
ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 
 

- - 
 

250,000  
 
 

- มีแหล่งเก็บกับน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

 
 
 
119 

 
                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                  แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 



44 โครงการชลประทานระบบจ่าย(สูบ
น้ำด้วยไฟฟ้า) 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลหัว
ทะเลได้รับประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว 

ก่อสร้างชลประทานระบบจ่าย
(สูบน้ำด้วยไฟฟ้า)จากคลองไผ่
งามถึงสระน้ำหนองแห้ว-หนอง
ขาม  ระยะ  2,500  เมตร 

- - - 6,250,000   
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างชลประทาน
ระบบจ่าย(สูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า) 

กองช่าง อบต. 
 
 
 

45 โครงการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลหัว
ทะเลได้รับประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว 

ก่อสร้างชลประทานระบบจ่าย
(สูบน้ำด้วยไฟฟ้า) เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหัวสระ 
ตามแบบ อบต.กำหนด 
 

- - 3,000,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างชลประทาน
ระบบจ่าย(สูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า) 

กองช่าง อบต. 
 
 
 

46 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ต่อจาก
ของเดิมถึงบ้านนายเสน่ห์  บ้านโคก
แสว หมู่ที่6 

เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
การเกษตร 

โดยการขุดลอกคลองส่งน้ำ ต่อ
จากของเดิมถึงบ้านนายเสน่ห์  
บ้านโคกแสว หมู่ที่6 กว้าง 2 
เมตร ยาว 290 เมตร ลึก 1 เมตร 

- - 30,000 - - 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำเพื่อใช้
ทำการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง อบต. 
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                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                 แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวัน
จัดสรรให้เด็กได้รับสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 90  

618,800 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

618,800 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

618,800 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

618,800 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

618,800 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

เด็กใน ศพด.ได้รับ
อาหารเสริม ครบ 
100% 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายและสมองที่
เหมาะสม 

ศพด. 
หัวทะเล 

2 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหาร
เสริม(นม) ที่มีประโยชน์ตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 90  

228,027 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

228,027 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

228,027 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

228,027 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

228,027 
(เงินอุดหนุนทั่วไป

กำหนด
วัตถุประสงค์) 

เด็กใน ศพด.ได้รับ
อาหารเสริม ครบ 
100% 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายและสมองที่
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
อบต.หัวทะเล 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพดีเด็กปฐมวัย -เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการสมวัย มีน้ำหนัก
ส่วนสูงปกติตามเกณฑ์ 
-เพื่อฝึกเด็กล้างมืออย่างถูกวิธี 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 90 

1,000 
เงินอุดหนุนรายหัว 

1,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

1,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

1,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

1,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

 เด็กมีโภชนาการที่ดี
และมีพัฒนาการ
สมวัย 

ศพด. 
หัวทะเล 

4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงใน
การศึกษาเรียนรู้ของเด็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 75 

1,000 
เงินอุดหนุนรายหัว 

1,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

1,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

1,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

1,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

 เด็กได้รับ
ประสบการณ์โดยตรง
และมีทักษะในการ
เรียนรู้การสังเกตุ 

ศพด. 
หัวทะเล 

5 โครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพฟันดี เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตาม
สุขบัญญัติที่ดี 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 75 

500 
เงินอุดหนุนรายหัว 

500 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

500 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

500 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

500 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

 เด็กประฐมวัยมี
พัฒนาการที่ดีสมวัย มี
สุขภาพที่ดี 
 

ศพด. 
หัวทะเล 

6 โครงการจัดนิทรรศการผลงานของ
หนู (รับวุฒิบัตร) 

เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ชื่น
ชมผลงานของเด็กปฐมวัย 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 61คน 
 
 

2,000 
เงินอุดหนุนรายหัว 

2,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

2,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

2,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

2,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

 เด็กได้รับคำชมเชย
จากครูและผู้ปกครอง
ได้เห็นพัฒนาการด้าน
วิชาการของเด็ก 

ศพด. 
หัวทะเล 

7 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงและศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 61 
คน 
 

10,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

10,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

10,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

10,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

10,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

 เด็กประฐมวัยได้รับ
ประสบการณ์ตรงและ
สนุกสนานต่ืนเต้นกับ
สิ่งที่ได้พบเห็น 

ศพด.หัวทะเล
ร่วมกับกอง

การศึกษา อบต.
หัวทะเล 
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         รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                                                                                                  แบบ ผ.02                              
แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 
ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการกีฬาสีมุมสัมพันธ์ (ปฐมวัย) เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงและรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย ได้
พัฒนาด้านร่างกาย และจิตใจที่
ดี 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 75 

12,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

12,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

12,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

12,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

12,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

 เด็กได้ประสบการณ์
ตรงและรู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย ได้พัฒนาด้าน
ร่างกายและจิตใจที่ดี 
มีความสนุกสนาน 

ศพด.หัวทะเล 

9 โครงการวิทย์น้อยปฐมวัย เพื่อฝึกให้เด็กได้สังเกต
เปรียบเทียบ เรียนรู้ 
ประสบการณ์ตรง 
 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 75 

9,100 
เงินอุดหนุนรายหัว 

9,100 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

9,100 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

9,100 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

9,100 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

 พัฒนาการด้าน
สติปัญญา ด้านสังคม 

ศพด. 
หัวทะเล 

10 โครงการส่งเสริมจินตนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กได้เกิดทักษะการพูด 
การฟังจากการเล่านิทานของครู 
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 75 

12,000 
เงินอุดหนุนรายหัว 

12,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

12,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

12,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

12,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

 เด็กได้เกิดทักษะการ
คิดรวบยอด เกิด
ทักษะการพูด การฟัง
จากการเล่านิทานของ
ครู ผู้ปกครอง 

ศพด. 
หัวทะเล 

11 โครงการพัฒนาสื่อเครื่องเล่นสนาม -เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
(ด้านร่างกาย) 
-เพื่อพัฒนาทักษะการทรงตัว 
(ด้านร่างกาย) 
-เพื่อพัฒนาการเล่นร่วมกัน 
(ด้านสังคม) 
-เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน 
(ด้านอารมณ์) 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 90 

70,900 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

70,900 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

70,900 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

70,900 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

70,900 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

 -เด็กได้เล่นร่วมกัน 
-เด็กมีความ
สนุกสนาน 
-เด็กเกิดทักษะการ
เล่น 

กองการศึกษา 
อบต.หัวทะเล 

12 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

ส่งเสริมให้เด็กรู้บทบาทหน้าที่
และความสำคัญของตนเอง 
 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 90 

40,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

40,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

40,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

40,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

40,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

 เด็กภาคภูมิใจ รู้
บทบาทและ
ความสำคัญของ
ตนเอง 

กองการศึกษา 
อบต.หัวทะเล 



13 โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้เพิ่ม
และเพิ่มศักยภาพครู 

-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-บุคลากรในศูนย์ 

30,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

30,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

30,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

30,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

30,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

 ครูผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 
อบต.หัวทะเล 
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         รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                                                                                                  แบบ ผ.02                              
แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 
ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และ
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สำหรับครูและ
บุคลากร 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-บุคลากรในศูนย์ 

110,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

110,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

110,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

110,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

110,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

 ครูผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์มากข้ึน 

กองการศึกษา 
อบต.หัวทะเล 

15 โครงการธรรมมะกับการทำงาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-บุคลากรในศูนย์ 

1,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

1,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

1,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

1,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

1,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้ครูผู้ดูแล
เด็ก/บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.หัวทะเล
ร่วมกับกอง

การศึกษา อบต.
หัวทะเล 

16 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครีองใช้
สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัว
ทะเล 

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณภาพและ
เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 100 

52,700 
เงินอุดหนุนรายหัว 

52,700 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

52,700 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

52,700 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

52,700 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

 -การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพเด็กมี
การพัฒนาในทุกด้าน 
-พัฒนาเด็กให้
เหมาะสมตามวัยครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

ศพด. 
หัวทะเล 

17 โครงการจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับการจัดการเรียนการสอน
สำหรับเด็ก ศพด.หัวทะเล 

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณภาพและ
เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 100 

85,000 
เงินอุดหนุนรายหัว 

85,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

85,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

85,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

85,000 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

 -การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพเด็กมี
การพัฒนาในทุกด้าน 
-พัฒนาเด็กให้
เหมาะสมตามวัยครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

ศพด. 
หัวทะเล 

18 โครงการผลิดสื่อให้ตรงกับหน่วยการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -การดำเนินงานมี ศพด. 



เรียนการสอน การสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนกว่าเดิม 

หัวทะเล ร้อยละ 100 เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนราย
หัว 

เงินอุดหนุนราย
หัว 

เงินอุดหนุนราย
หัว 

เงินอุดหนุนราย
หัว 

ประสิทธิภาพเด็กมี
การพัฒนาในทุกด้าน 
-พัฒนาเด็กให้
เหมาะสมตามวัยครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

หัวทะเล 

19 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
-การทำข้าวต้มมัด 
-การทำเกลือสินเทา 
-การทอเสื่อ 

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการตรง
จากการร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 90 

1,500 
เงินอุดหนุนรายหัว 

1,500 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

1,500 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

1,500 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

1,500 
เงินอุดหนุนราย

หัว 

 -เด็กปฐมวัยได้
แสดงออกและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ศพด. 
หัวทะเล 
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         รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                                                                                                  แบบ ผ.02                              
แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 
ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

20 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญ เช่น 
-วันพ่อ  
-วันแม่ 

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากการร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 90 

500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

 เด็กปฐมวัยได้
แสดงออกและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ศพด. 
หวัทะเล 

21 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 
-วันเข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา (ตักบาทเทโว) 
-บุญเดือนสาม 
-บุญข้าวสาด 

เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงและเห็นความสำคัญของ
การจัดกิจกรรม 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 75 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

 เด็กปฐมวัยได้
แสดงออกและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ศพด. 
หวัทะเล 

22 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 
-วันไหว้ครู 
-หนูน้อยนักออม 
-หนูน้อยยอดขยัน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กทำความดี มี
ความประพฤติเรียบร้อย มี
ระเบียบวินัย 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 100 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

 เด็กมีความ
กระตือรือร้นในการ
ทำความดี มีสมาธิใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ 

ศพด. 
หวัทะเล 

23 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 
-วันลอยกระทง 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับ
เด็กและรักษาวัฒนธรรมการ
แต่งกายแบบไทยให้คงอยู่สืบไป 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวทะเล ร้อยละ 100 

29,000 
รบัการสนับสนุน
จากผูป้กครอง 

29,000 
รบัการสนับสนุน
จากผูป้กครอง 

29,000 
รบัการสนับสนุน
จากผูป้กครอง 

29,000 
รบัการสนับสนุน
จากผูป้กครอง 

29,000 
รบัการสนับสนุน
จากผูป้กครอง 

 เด็กมีความพร้อม
เพรียง เกิดความ
สวยงาม ส่งเสริมให้

ศพด.หวัทะเล
และผูป้กครอง 



-วันสงกรานต์ 
-การแต่งกายอนุรักษณ์วัฒนธรรม
แบบไทย 

เด็กรักความเป็นไทย 

24 โครงการติดตามผลการดำเนินงาน 
ติดตามนิเทศน์งานภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
-บุคลากรในศูนย์ 

6,000 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

6,000 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

6,000 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

6,000 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

6,000 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

 ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรในศูนย์มี
ความรู้ความเข้าใน
การทำงานอย่างเป็น
ระบบ 

ศพด.หวัทะเล
ร่วมกบักอง

การศกึษา อบต.
หวัทะเล 

25 โครงการเยีย่มบา้นนักเรยีน เพื่อส่งเสรมิการศกึษาและ
เชื่อมโยงการเรยีนรูข้องเดก็ 

เดก็นักเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
หวัทะเล รอ้ยละ 75 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

1,500 
เงนิอุดหนุนราย

หวั 

 ครูไดส้รา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบั
ผูป้กครองและทราบ
ถงึพฤตกิรรมที่ไม่พงึ
ประสงค ์

ศพด. 
หวัทะเล 
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แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

-ที่พักผู้ปกครองอุ่นใจ 
-เสาธงใหม่โดดเด่น 
-สนามเล่นปลอดภัย 
-หญ้าใหม่สนามสีเขียว 
-ท่องเที่ยวสวนแคนา 
-ล้อมรั้วรักษาความปลอดภัย 
-พัฒนาการสมวัยใช้สนาม BBL 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 300,000 
เงนิอุดหนุนทัว่ไป 

300,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

300,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

300,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

300,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มี
สภาพสิง่แวดลอ้มที่
ดขี ึน้และมคีวาม
ปลอดภยั 

กองการศกึษา 
อบต.หวัทะเล 

27 โครงการจัดอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเด็กเล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ปี
ละ 2 ครั้ง 

ผู้ปกครอง ศพด.หัวทะเล ร้อยละ 
75 

50,000 
เงนิอุดหนุนทัว่ไป 

50,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

50,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

50,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

50,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

 ผูป้กครองมสี่วนร่วม
ในการจดัการเรยีน
การสอน 

กองการศกึษา 
อบต.หวัทะเล 

28 โครงการอบรมสัมมนาผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะ การดูแล
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครองมี
ความรู้และมีทักษะการดูแลเด็ก 

-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-ผู้ปกครองร้อยละ 75 

50,000 
เงนิอุดหนุนทัว่ไป 

50,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

50,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

50,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

50,000 
เงนิอุดหนุน

ทัว่ไป 

 ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ปกครองมีความรู้ มี
ทักษะในการดูและ

เด็กมากข้ึน 

กองการศึกษา 
อบต.หัวทะเล 

29 โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน -ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

ครู บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- - - - -  ครู บุคลากรและผู่
ปกครองมี

กองการศึกษา 
อบต.หัวทะเล 



-สนับสนุนการดำเนินงานที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ของชุมชน 
ตามความเหมาะสม 

ความสมัพนัธอ์นัดี
ต่อกนั 

30 โครงการพีส่อนน้อง เพื่อเพิม่ทกัษะความรูใ้นวชิา
ต่างๆใหแ้ก่น้อง 

จดัสรรงบประมาณอุดหนุน
ใหแ้ก่เยาวชนในช่วงปิดภาค
เรยีน เพื่อตวิวชิาใหแ้ก่น้องๆใน
หมู่บา้น หมู่ที ่11 บา้นหวัทะเล 
 
 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ
อุดหนุนจากส่วน
ราชการอื่น) 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ
อุดหนุนราชการ

อื่น) 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ
อุดหนุนราชการ

อื่น) 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ
อุดหนุนราชการ

อื่น) 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ
อุดหนุน)ราชการ

อื่น 

1 โครงการ นักศึกษา กศน.ตำบล
หัวทะเล ได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ชุมชน 
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

กองการศึกษา 

31 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ 
(กพช.) 

เพื่อใหน้ักศกึษา กศน.มคีวาม
ตระหนัก เหน็ความส าคญั 
ศรทัธาและเชื่อมัน่การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย 

นักศกึษา กศน. ต าบลหวัทะเล 
จ านวน 100 คน 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

20,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

1 ครั้ง นักศึกษา กศน.ตำบล
หัวทะเล ได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ชุมชน 
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

กศน.ตำบลหัว
ทะเล 
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แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

32 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เครือข่ายโรงเรียนห้วยสีมุม การ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน(งาน
บริหารงานทางวิชาการ) 

-เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ความรู้และสามารถนำความรู้ที่
มีมาใช้ได้ 
-เพื่อเป็นการวัดความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษาตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

จำนวนนักเรียนในเครือข่ายห้วยสี
มุม จำนวน 6 โรงเรียน และ
นักเรียนจำนวน 554 คน 

15,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

15,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

15,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

15,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

15,000 
(งบ  อปท.,เงนิ

อุดหนุน) 

1 ครัง้/ปี -นักเรียนในเครือข่าย
ห้วยสีมุม จำนวน 
560 คน ได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ด้านคุณภาพ 

โรงเรยีนใน
เครอืขา่ยหว้ยสี

มุม 

33 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรการศึกษา เครือข่ายห้วยสี
มุม (ศึกษาดูงาน) 

เพื่อพัฒนาครูเครือข่ายโรงเรียน
ห้วยสีมุมให้มีความตระหนักถึง
ภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่ง 

จำนวนครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนห้วยสี
มุม จำนวน 56 คน 

100,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 ครัง้/ปี ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียน

โรงเรยีนใน
เครอืขา่ยหว้ยสี

มุม 



ห้วยสีมุม จำนวน 56 
คนได้เข้ารับการ
พัฒนาด้านการจัด
กระบวนการเรียน 

34 โครงการแข่งขันกีฑา-กีฬานักเรียน
ประถมศึกษาเครือข่ายโรงเรียนห้วยสี
มุม การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (งาน
บริหารงานทั่วไป) 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของ
โรงเรียนในเขตตำบล 

จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนห้วยสีมุม และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 6 โรงเรียน 
 

15,000 
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 ครัง้/ปี เด็กนักเรียนในเขต
ตำบลมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

โรงเรยีนใน
เครอืขา่ยหว้ยสี

มุม 

35 โครงการกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนในเครือข่ายห้วยสีมุม 

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการมี
ระเบียบวินัย การช่วยเหลือ
ตนเองและการอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 

15,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 ครั้ง/ปี นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

โรงเรยีนใน
เครอืขา่ยหว้ยสี

มุม 

36 โครงการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ อบต.หวัทะเล 

เพื่อป้องกนัและดูแลรกัษา
ความปลอดภยัใหก้บัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

โดยท าการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 
3 ตวั   

- 
 

30,000 
 

- -  1 แห่ง ดูแลความปลอดภยั
ในศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

ศพด. และกอง
การศกึษา 

37 โครงการต่อเตมิหอ้งครวัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ อบต.หวัทะเล 

เพื่อประกอบอาหารใหศู้นย์
พฒันาเดก็เลก็ไดร้บัประทาน 

ต่อเตมิสรา้งหอ้งครวัไว้
ประกอบอาหารใหก้บัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

- 
 

300,000 
 

- -  1 แห่ง มหีอ้งครวั ไว้
ประกอบอาหาร
ใหก้บัศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

ศพด.หวัทะเล 
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แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

38 โครงการก่อสรา้งรัว้และจดัท าป้าย
รอบบรเิวณศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
อบต.หวัทะเล 

เพื่อสรา้งท าปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิใหแ้ก่เดก็
นักเรยีนและบุคลากรทางการ
ศกึษาของ อบต. 

ก่อสรา้งรัว้รอบบรเิวณศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

- 
 

500,000 
 

- -  1 แห่ง เดก็นักเรยีนและ
บุคลากรทางการ
ศกึษาไดร้บัความ
ปลอดภยั 

ศพด.และกอง
การศกึษา 

39 โครงการจดักจิกรรมพฒันา
คณุภาพผูเ้รยีน                       -
กจิกรรมวชิา                         -
(วทิยน์้อย)                           -
กจิกรรมคุณธรรม จรยิธรรม 
ส่งเสรมิจนิตนาการเดก็ปฐมวยั          

-เพื่อใหเ้ดก็ไดร้บั
ประสบการณ์ตรงและศกึษา
สิง่แวดลอ้มต่างๆ  -เพื่อให้
เดก็ไดเ้กดิทกัษะการคดิรวบ
ยอด เกดิทกัษะการพดู การ
ฟังจากการเล่านิทานของครู 

เดก็เลก็ ศพด.หวัทะเลรอ้ยละ 
๑๐๐ 

- 
 

57,190 
 

- -  1 แห่ง เดก็ปฐมวยัไดร้บั
ความรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง 

ศพด.หวัทะเล 



-การเล่านิทาน                        -
การละเล่นพืน้บา้น                 -
กจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อก
สถานที ่                                
-กจิกรรมบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูป้กครอง 

40 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
จดัการศกึษาส าหรบัศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็( 3 ขวบ) 
-ค่าชุดนักเรยีน 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
-ค่าหนังสอืเรยีน 
-ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพ
นักเรยีน 

ใหเ้ดก็ไดม้หีนังสอืเสรมิ
ประสบการณ์ระดบัปฐมวยัที่
สอดคลอ้งตามหลกัสตูร 
พุทธศกัราช ๒๕๖๐  

เดก็เลก็ ศพด.หวัทะเลรอ้ยละ 
๑๐๐ 

- 
 

26,600 
(เงนิ

อุดหนุน) 
 

- -  1 แห่ง เดก็มกีารพฒันาการ
สมวยัครบ ๔ดา้น 

ศพด.หวัทะเล 

41 โครงการส่งเสรมิหนูน้อยสุขภาพ
ฟันด ี

เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฏบิตัติาม
สุขบญัญตัทิีด่ ี

เดก็เลก็ ศพด.หวัทะเลรอ้ยละ 
๙๐ 

- 
 

- 
 

- -  1 แห่ง เดก็ปฐมวยัมกีาร
พฒันาการสมวยั มี
สุขภาพทีด่ ี

ศพด.หวัทะเล 
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แผนพฒันาท้องวถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

42 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

มีอุปกรณ์ วัสดุ เพียงพอในการ
ดูแลรักษาความสะอาดให้กับ
เด็ก และดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณอาคารสถานที่ทั้ง
ภายนอกและภายใน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุงานบ้าน
งานครัวสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐  

- 
 

20,800 
 

- - - 1 แห่ง เด็กได้รับการดูแล
รักษาความสะอาด
อย่างถูกลักษณะ 

ศพด.หัวทะเล 

43 โครงการติดต้ังเหล็กดัด มุ้งลวด 
หน้าต่าง ประตูของ ศพด.ตำบลหัว
ทะเลที่ใช้ในการกิจการภายใน 

เพื่อให้ ศพด.มีวัสดุครุภัณฑ์มี
เครื่องมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๙๐ - 
 

130,000 
 

- - - 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ครบถ้วน 

กองการศึกษา 

44 โครงการต่อเติมหลังคาบริเวณ
เชื่อมต่ออาคารของ ศพด.ตำบลหัว
ทะเลที่ใช้ในการกิจการภายใน 

เพื่อให้ ศพด.มีวัสดุครุภัณฑ์มี
เครื่องมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๙๐ - 
 

150,000 
 

- - - 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ครบถ้วน 

กองการศึกษา 



45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 จากแยกถนนลาดยาง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร                            
เป้าหมาย ทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

409,000 - 
 

- - - 1 เส้น ผู้ปกครองที่มาส่งลูก 
หลานได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง อบต. 

46 โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่
ที่ 10 บ่อข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สวยงาม ปลอดภัย 

สภาพเดิม เป็นบ่อน้ำ ขนาดกวาง 
33 เมตร ยาว 67 เมตร ลึก 2 
เมตร                        
เป้าหมาย ทำการถมดินปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

302,000 - 
 

- - -- 1 แห่ง ผู้ปกครองที่มาส่งลูก 
หลานได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง อบต. 

47 โครงการรณรงค์การคัดแยกและลด
ปริมาณขยะในสถานศึกษา 

เพื่อคัดแยกและลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 6 
แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  
1 แห่ง 

10,000 10,000 

 
10,000 10,000 10,000  มีการคัดแยกขยะที่ถูก

วิธีและมีรายได้จาก
การจำหน่ายขยะ 

กองการศึกษา 

48 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

จำนวน  12  หมู่บ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  ประชาชนได้รับ
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
และเหตุณ์การ
ปัจจุบัน 

กองการศึกษา 
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แผนพฒันาท้องวถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

49 โครงการสอนทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
แก่เด็กและเยาวชนในตำบลหัว
ทะเล 

จัดอบรมทักษณะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  เด็กและเยาวชนมี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

ศพด.หัวทะเล 

50 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา /
บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้
และนำมาพัฒนาศูนย์ฯ  

ดูงานนอกสถานที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  คณะผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความรู้
และนำมาพัฒนา
ศูนย์ฯได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

51 โครงการส่งบุคลากรเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง  ๆตามที่หน่วยงาน

-เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  พนักงานส่วนตำบลใน
กองการศึกษา มี

กองการศึกษา 



 ภาครัฐกำหนด -เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

การศึกษา 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากยิ่งข้ึน 

52 โครงการส่งเสริมดูแล ป้องกันสุขภาพ
ปากและฟันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคฟันผุ เด็กเล็กรู้จักรักษาสุขภาพของ
ตนเองที่ถูกต้อง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  เด็กได้รับการดูแลใน
ช่องปากและฟันที่
ถูกต้อง  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

53 โครงการจัดหาน้ำด่ืมที่สะอาด
ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

เพื่อให้เด็กเล็กมีน้ำด่ืมสำหรับ
บริโภคที่สะอาด ปลอดภัยไม่มี
สิ่งเจือปน 

เด็กเล็กได้ด่ืมน้ำที่สะอาด ปลอด
โรคไร้สิ่งเจือปน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  เด็กมีน้ำด่ืมสำหรับ
บริโภคที่สะอาด 
ปลอดภัย ไม่มี
สิ่งเจือปน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

54 โครงการตรวจสุขภาพให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา   และผู้
ประกอบอาหาร 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนกับเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ประกอบอาหาร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้
ประกอบอาหารมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและพร้อมที่
ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับ
เด็กได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

55 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดจ้างครูสอนระดับอนุบาล หรือครู
สอนวิชาการอื่นๆให้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ. 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้แก่เด็กนักเรียน ให้มีความรู้
และทักษะตามมาตรฐานการศึกษา  

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสพฐ.ระดับ
อนุบาล-ป.๖ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กนักเรียน
ได้รับการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน 

กองการศึกษา 
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แผนพฒันาท้องวถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

56 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวทะเล( ตามแบบมาตรฐานที่กรม
ส่งเสริมกำหนด) 

-เพื่อจะได้มีสถานที่จัดการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ  

-โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  เด็กมีสถานที่เรียนที่
ได้มาตรฐานและ
ยกระดับการศึกษา
ของท้องถ่ินให้สูงข้ึน
เพื่อรองรับภารกิจที่
มากข้ึน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

57 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  เพื่อ เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ครูผู้ดูแลเด็ก/ กองการศึกษา 



สนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 
เช่น คอมพิวเตอร์   เครื่องปริ้นเตอร์
โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ตู้เก็บเอกสาร 

ทางการศึกษามีสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานที่เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษามีสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานที่เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

58 โครงการจัดซื้อและติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินรวมถึงเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองการศึกษา 

59 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็ก
และเยาวชนตำบลหัวทะเล 
 

 เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ตำบลหัวทะเลให้คงอยู่ต่อไป 

ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  เด็กและเยาวชนได้
ร่วมสืบทอดความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้
คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

60 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนและถวาย
เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

 เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน 
ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ประชาชนทั่วไป  
หมู่ที่ 1 –๑๒ อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนทั่วไปได้
ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ทางพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

61 โครงการจัดกิจกรรม ทาง
พระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันวิ
สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

-เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติธรรมตามวัน
สำคัญทางพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 

ผู้บริหารฯ พนักงาน/ลูกจ้างและ
ประชาชนทั่วไป  
หมู่ที่ 1 – ๑๒ อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ผู้บริหารฯ พนักงาน/
ลูกจ้างและประชาชน
ทั่วไป มีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติ
ธรรมตามวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา 
 

กองการศึกษา 
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แผนพฒันาท้องวถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภมิู 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 4 ยุทธศาสตรพ์ฒัสงัคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาคมและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

62 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่อง  
ออกกำลังกายประจำศูนย์กีฬาตำบล 

-เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของ
ประชาชนและเยาวชน 

ศูนย์กีฬาตำบลหัวทะเล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้ออกกำลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 



63 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่
ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ของ
ประชาชน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออก
กำลังกายในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ 

ลานกีฬา ลานออกกำลังกายของ
หมู่บ้าน/ศูนย์กีฬาตำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้ใช้สนาม
กีฬา ลานกีฬา เป็น
สถานที่ออกกำลังกาย 
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองการศึกษา 

64 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชน
มีลานกีฬาสำหรับออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาในชุมชนอย่างมี
มาตรฐาน 
 

สนามกีฬาฟุตซอลจำนวน  ๑ 
แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  ประชาชนมีพ้ืนทีใน
การออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาอย่าง
ทั่วถึงและมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

65 โครงการอบรมเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ
ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลหัวทะเล 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักวิธี
ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ 

เด็กและเยาวชนตำบลหัวทะเล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  เด็กและเยาวชนรู้จัก
วิธีป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ 

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
2.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาใน
เขตตำบล 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามโครงการของ  
อบต.หัวทะเล 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

1 ครั้ง/ปี มีการเล่นกีฬาใน
ตำบลมากข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ
ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล 

เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลมี
อุปกรณ์กีฬาเพียงพอ 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

12 หมู่บ้าน ประชาชนในเขต
ตำบลมีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์จังหวัด
ชัยภูมิ 

เพื่อสนับสนุนและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

ตามโครงการของ 
อบต.หัวทะเล 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

1 ครั้ง/ปี ผู้บริหาร สมาชิกสถา 
อบต. พนักงานและ
ลูกจ้างของ อบต.มี
ส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬา 

กองการศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 

เพื่อดำเนินการส่งเสริมการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ
ประชาชน 

ตามโครงการของ 
อบต.หัวทะเล 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

2 ครั้ง ประชาชนในเขต
ตำบลได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

กองการศึกษา 

5 โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
หมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ตาม
โครงการที่เสนอขอ 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

1 ครั้ง/ปี เกิดความสามัคคีของ
ประชาชนในเขต
ตำบล 

กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
คนพิการ 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาคน
พิการในเขตตำบล 

สนับสนุนงบประมาณในการ
แข่งขันกีฬาคนพิการในเขตตำบล 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

1 ครั้ง/ปี คนพิการในเขตตำบล
มีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬา 

กองสวัสดิการ 

7 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต.หัวทะเล 

เพื่อเป็นสวัสดิการประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสในตำบลหัวทะเล 

ตามโครงการของ อบต.หัวทะเล 50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

1 ครั้ง ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

8 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
กิจกรรมประเพณีของทุกหมู่บ้านใน
เขตตำบล 
 

เพื่อให้การอุดหนุนกิจกรรม
ประเพณีของหมู่บ้านในเขต
ตำบล 

อุดหนุนงบประมาณและเข้าร่วม
ในการจัดกิจกรรมประเพณีของ
หมู่บ้านจำนวน  12  หมู่บ้าน 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

12 หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
อบต. 

9 โครงการอุดหนุนอำเภอบำเหน็จ เพื่อให้การอุดหนุนอำเภอ อุดหนุนอำเภอบำเหน็จณรงค์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  อำเภอบำเหน็จณรงค์ สำนักปลัด  อบต.   



ณรงค์ในการจัดงานวันสำคัญทาง
ศาสนา งานวันนักขัตฤกษ์ งานรัฐพิธี 
 

บำเหน็จณรงค์ในการจัดงานวัน
สำคัญทางศาสนา งานวันนักขัต
ฤกษ์ งานรัฐพิธี 
 

และเข้าร่วมในการจัดงานวัน
สำคัญทางศาสนา งานวันนักขัต
ฤกษ์ งานรัฐพิธี 
ต่างๆ 

     ได้รับการอุดหนุนใน
การจัดงานวันสำคัญ
ทางศาสนา งานวัน
นักขัตฤกษ์งานรัฐพิธี
ต่างๆ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
2.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
กิจกรรมทางพุทธศาสนาแก่วัดต่างๆ
ในเขตตำบล 
 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาแก่วัดต่างๆในเขตตำบล 

อุดหนุนงบประมาณและเข้าร่วม
ในการจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาวัดต่างๆในเขตตำบล 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

- วัดต่างๆในเขตตำบล
ได้รับการอุดหนุนใน
การจัดกิจกรรมทาง
พุทธฯ 

ส่วนการศึกษา 
อบต. 

11 โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิ
ปัญญาหล่อเทียน และสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ชาวอำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาการหล่อ
เทียนพรรษาแบบด่ังเดิม 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ร่วมกิจกรรม จำนวนไม่
น้อยกว่า 1,000 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง เด็กและเยาวชน และ
ประชาชน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้
ความเข้าใจ ใน
การศึกษาการสืบทอด
ภูมิปัญญา 

ที่ว่าการอำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 

12 โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา  
งานวันนักขัตฤกษ์ งานรัฐพิธี 
 
 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ตามโครงการ  ของ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทะเล 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- ประชาชนในเขต
ตำบลได้เข่าร่วม
กิจกรรม 

สำนักปลัด 

13 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับเล่น
กีฬา และออกกำลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
กว้าง  15  เมตร  ยาว  26  
เมตร  หนา  1.10  เมตร  
จำนวน  12  หมู่บ้าน 

- - - 
 

400,000 
 
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนมีลานกีฬา
ไว้เล่นกีฬาและออก
กำลังกาย 

ส ำนักปลดั  
อบต. 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับเล่น
กีฬา และออกกำลังกาย 

สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม
สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน 

- - - 
 

50,000 
 
 
 

- 1 แห่ง เยาวชน  ประชาชนมี
ลานกีฬาไว้เล่นกีฬา
และออกกำลังกาย 

ส ำนักปลดั  
อบต. 



15 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุต
ซอลหมู่บ้าน. 

เพื่อเป็นแหล่งออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 
บ้านกุ่มให้ได้ตามแบบมาตรฐาน 
พร้อมติดต้ังไฟสองสว่าง 

- - 200,000 
 
 
 

- - 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ตำบลห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส ำนักปลดั  
อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
2.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ภายในเขตตำบลหัวทะเล 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชน สนใจออกกำลังกาย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประเภท
ต่างๆให้กับหมู่บ้าน จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ออกกำลังกาย 12 
หมู่บ้าน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนสนในการ
แข่งขันกีฬ เพิ่มข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

17 โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
-โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 
-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
และแข่งเรือประเพณี 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ตามโครงการ  ของ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทะเล 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- ประชาชนในเขต
ตำบลได้เข่าร่วม
กิจกรรม 

ส่วนการศึกษา 
อบต. 
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 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
  2.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ฯลฯ 

เพื่อควบคุมและทำลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลายที่เป็นเหตุการ
เกิดโรคไข้เลือดออก 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

3 ครั้ง/ปี 
 

ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  
อบต.   

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมการระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1 ครั้ง/ปี ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส่วนสาธารณสุข  
อบต.   
 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์และการต้ังครรภ์ไม่พึง
ประสงค ์

เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง/ปี ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  
อบต.   

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล
หัวทะเล ดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อสม.หมู่ที่ 1-12 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

1 ครั้ง/ปี ศูนย์สุขภาพชุมชน
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามที่
เสนอขอ 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  
อบต.   

5 โครงการพัฒนาส่งเสริมและการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณสุข
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองสาธารณสุข 
อบต.   
 

6 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้าน
สาธารณสุขในเขตตำบลหัวทะเล 
 

เพื่อสร้างแกนนำสุขภาพประจำ
โรงเรียน (อาสาสมัคร
สาธารณสุขในโรงเรียน 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

1 ครั้ง/ปี อาสาสมัครมีความรู้
ในการปฏิบัติงานมาก
ข้ึน 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  
อบต.   

7 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
และส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ใน
การป้องกันโรคเบาหวานและ
ความดัน 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

1 ครั้ง/ปี -เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  
อบต.   

8 โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการเฝ้า
ระวงัดา้นสุขภาพอนามยัของ

เพื่อใหป้ระชาชนมสีุขภาพ
แขง็แรง 

ตามโครงการ อบต.หวัทะเล 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 



ประชาชน เพิ่มข้ึน กองสาธารณสุข  
อบต.   

9 โครงการเสรมิการออกก าลงักาย
ทุกหมู่บา้นในเขตต าบลหวัทะเล 

เพื่อใหป้ระชาชนทัง้  12  
หมู่บา้นมสีุขภาพและคุณภาพ
ชวีติทีด่ ี

ตามโครงการของ  อบต.หวั
ทะเล 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

12 หมู่บ้าน ประชาชนในเขต
ตำบลมีสุพภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
กองสาธารณสุข  
อบต.   
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                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    แบบ ผ.02                              

 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
 2.3 แผนงาน  สาธารณสขุ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการสนุบสนุนการคดัแยกขยะ
มลูฝอย 

เพื่อลดปรมิาณขยะและสรา้ง
มลูค่าเพิม่ขยะมลูฝอย 

ตามโครงการ อบต.หวัทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

12 หมู่บ้าน เพื่อให้มีการแยกขยะ
ก่อนนำไปกำจัด 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน         
กองสาธารณสุข  
อบต.   

12 โครงการจดัซื้อเวชภณัฑ์และวสัดุ
การแพทยใ์นเขตต าบลหวัทะเล 

 เพื่อใหส้ถานีอนามยัในเขต
ต าบลมเีครื่องมอืทาง
การแพทยท์ี่ทนัสมยัมากขึน้ 

ตามโครงการของ  อบต.หวั
ทะเล 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

1 ครั้ง/ปี สถานนีอนามัยในเขต
ตำบลมีเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข  
อบต.   
 

13 โครงการแปรงสฟัีนอนัแรกของหนู เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ อายุปีครึง่
ทุกคนมแีปรงสฟัีนและยาสี
ฟันทุกคน 

ตามโครงการ อบต.หวัทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

1 ครัง้/ปี เดก็อายุวยัก่อน
เรียนไม่มีฟันผ ุ

รพ.สต.หวัทะเล 
,เขาดนิ 
กอง
สาธารณสุข  
อบต.   

14 โครงการอบรมผูป้ระกอบการ
รา้นคา้ชุมชน 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้/
รา้นอาหารปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง
ตาม พรบ.สุรา/พรบ.บุหร ี

ตามโครงการ อบต.หวัทะเล 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

1 ครัง้/ปี ผูป้ระกอบการ
รา้นคา้/รา้นอาหาร
ปฏบิตัใิหถู้ก 

รพ.สต.หวัทะเล 
,เขาดนิ 
กองสาธารณสุข  
อบต.   

15 โครงการส่งเสรมิการรกัษาความ
สะอาดในชุมชน 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมสีุขภาพที่ด ี ตามโครงการ อบต.หวัทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

12 หมู่บา้น หมู่บา้นสะอาดทุก
หลงัคาเรอืน 

กองสาธารณสุข  
อบต.   
 

16 โครงการส่งเสริมศิลปพื้นบ้านอีสาน
บำบัดโรคจิตประสาท 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี
,ลดการฆ่าตัวตาย 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

1 โครงการ ประชาชนมี
สุขภาพจิตดี 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 



กอง
สาธารณสุข  
อบต.   

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษา
ดูงาน อสม.ภายในตำบลหัวทะเล 

เพื่อปลูกจิตสำนึก อสม.ให้รัก
ท้องถ่ินและเสริมความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อสม. 12 หมู่บ้าน 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

1 ครัง้/ปี ประชาชนมีความรู้
ดา้นสาธารณสุขมูล
ฐาน 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
กองสาธารณสุข  
อบต.   
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                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    แบบ ผ.02                              
 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
 2.3 แผนงาน  สาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

18 โครงการลดการตายด้วยมะเร็งตับ เพื่อลดการเสียชีวิตด้ายมะเร็ง
ตับ 

12 หมู่บ้าน 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

1 ครัง้/ปี ประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรงเพิ่มข้ึน,ลด
การตายจากมะเร็งตบั 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
กองสาธารณสุข  
อบต.   

19 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลกรของ 
อบต. 

เพื่อให้บุคลากรของ อบต.มี
สุขภาพแข็งแรง 

ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แบบสอบถาม
สุขภาพรอ้ยละ 80 
อยู่ในเกณฑ์
สุขภาพดไีม่มโีรค 

บุคลากรมีสุขภาพ
แขง็แรง 

งานสาธารณสุข 
อบต. 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 

20 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ ยากจน 
ด้อยโอกาส 

เพื่อตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญ
กำลังใจให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ยากจน 
ด้วยโอกาส 

จัดอบรมให้ความรู้การดูแลและ
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ยากจน และ
ด้อยโอกาส จำนวน 12 หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

บุคคลเป้าหมาย
ไดร้บัการเยีย่ม
บา้นครอบ 100% 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ยากจน และด้วย
โอกาส มีขวัญกำลังใจ 

กองสวสัดิการฯ 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 

21 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดี 

จัดอบรมให้ความรู้การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ตอบแบบทดสอบ
ไดร้อ้ยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองสวสัดิการฯ 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 

22 โครงการรณรงค์การใช้เกลือผสม
ไอโอดีนเสริมปัญญาในชุมชนและ
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภค
เกลือไอโอดีนในชุมชนและ
โรงเรียน 

สนับสนุนการใช้เกลือไอโอดีนทุก
ชุมชนและในโรงเรียน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครวัเรอืนไดร้บั
สารไอโอดนีไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 80 

ชุมชนและโรงเรียน
ได้รับสารไอโอดีน
ครบถ้วน 

งานสาธารณสุข 
อบต. 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 



22 โครงการรณรงค์และให้ความรู้ในการ
บริโภคอาหารปลอดสารพิษ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การบริโภคอาหารปลอดภัยจาก
สารพิษ 

อบรมให้ความรู้การปลูกพืชและ
ปลูกพืชสมุนไพร 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ลดสารเคมีตกค้าง
ในร่างกายได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
20 

ประชาชนมีการ
บริโภคที่ปลอดภัย
จากสารพิษ 

งานสาธารณสุข 
อบต. 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 

23 โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด 
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ในพื้นที่ 

ลดการเกิดโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ใน
พื้นที่ 

งานสาธารณสุข 
อบต. 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 

24 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร
โรคติดต่อ 

สนับสนุนกิจกรรมของ
อาสาสมัครป้องกันโรคไข้หวัด
นก 

จัดอบรม ซ้อมแผน ป้องกันภัย 
โรคไข้หวัดนก 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ป้องกันโรคไข้หวัด
นกได้ร้อยละ 80 

การป้องกันโรคติดต่อ
ได้ทันท่วงที 

งานสาธารณสุข 
อบต. 
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                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    แบบ ผ.02                              
 ผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
2.3 แผนงาน  สาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

25 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ิน อบต.หัวทะเล 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

สนับสนุนงบปราะมาณสำหรับ
ดำเนินการ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการครบ 
100% 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
 

-งานสาธารณสุข 
อบต. 
-รพ.สต.หัวทะเล 
เขาดิน 

26 สนับสนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานตำบลหัวทะเล 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ของ อสม. 

พัฒนาศูนย์ คสมช. 12 หมู่บ้าน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการครบ 
100% 

พัฒนากิจกรรมของ 
อสม.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย ์คสมช. 12 
หมู่บา้น 

27 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหัว
ทะเล 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

28 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านหัวสระ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 



ให้ถูกต้อง 
29 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านกุ่ม 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

30 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ประดู่ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

31 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 
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 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
 2.3 แผนงาน  สาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

32 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านโคก
แสว 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

33 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
ดง 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

34 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนในหมู่บ้านมี กรรมการหมู่บ้าน 



ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านเก่า คุณภาพชีวิตที่ดี 80 มีสุขภาพที่ดี ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

หมู่ที่ 8 

35 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านโนน
สังข์ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

36 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหัว
สะพาน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

37 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหัว
ทะเล 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 
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 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
  2.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

38 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านหัว
สระใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 
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                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
 2.4 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสนับสนุน  อปพร.ประจำ
หมู่บ้าน/ตำบล 

เพื่อให้  อปพร.ได้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

12 หมู่บ้าน การปฏิบัติงานของ  
อปพร มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส ำนักปลดั  
อบต. 

2 โครงการรณรงค์การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

เพื่อลดความสูญเสียด้านชีวิต
และทรัพย์สิน 

สนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรได้รับ
ความสะดวกและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ 

ส ำนักปลดั  
อบต.   

3 โครงการอยู่เวรยามหมู่บ้านพร้อม
วิทยุสื่อสาร 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี
ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม 
 

สนับสนุนงบประมาณต้ังจุดตรวจ
เวรยามและงบประมาณวิทยุ
สื่อสาร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

12 หมู่บ้าน ประชาชนในตำบลมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส ำนักปลดั  
อบต.   

4 โครงการจัดหายานพาหนะ
(รถจักรยานยนต์)สายตรวจประจำ
ท้องถ่ิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายตรวจ
ในการออกตรวจพื้นที่ 

สนับสนุนงบประมาณจัดหา
ยานพาหนะ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

1 คัน ลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ 

ส ำนักปลดั  
อบต.   

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อให้ อปพร.มีความรู้และ
สามารถนำไปปฏิบัติ 

จัดฝึกอบรม  อปพร.ตำบลหัว
ทะเล 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี อปพร.มีความรู้ 
สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ 

ส ำนักปลดั  
อบต.   

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย 

จัดฝึกอบรม ทบทวนความรู้และ
อบรมใหม่ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี อปพร.มีความรู้ 
สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ 

ส ำนักปลดั  
อบต.   

7 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของทีมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย อบต.
หัวทะเล 

เพื่อให้การจัดการกู้ภัยมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการดำเนินงานการ
ฝึกซ้อมกู้ภัย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

   



8 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านได้มี
ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย
ในชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตอบแบบสอบถาม
ประเมินความรู้
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 

ประชาชนมีความรู้
ด้านการป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

ส ำนักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
 2.4 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการ
ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติ
ตามแผนฯ แก่บุคลากรของ อบต.
และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนฯอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
เช่น ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 
และอพยพหนีไฟอาคารสูงฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ร่วมการ
ฝึกอบรมสารถนำ
ความรู้จากการ
แบบสอบถามผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเผชิญกับภัย
พิบัติที่เกิดข้ึนจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสียอัน
เนื่องจากสาธารณภัย
ให้น้อยลง 

ส ำนักงำนปลดั 

10 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องแบบ ชุดแต่งกาย ในการ
ป้องกันภัยในเขต อบต. 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องแบบชุดแต่งกาย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องแบบชุดแต่งกายในการ
ป้องกันภัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -มีอุปกรณ์ปฏิบัติ
หน้าที่ 
-มีเครื่องแต่งกาย 

มีวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องแบบชุดแต่ง
กายปฏิบัติงาน 

ส ำนักงำนปลดั 

11 โครงการรณรงค์รวมพลังเทิดทูนสร้าง
สถาบันความปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อเทิดทูนสถาบันสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

จัดกิจกรรม/โครงการอบรมสร้าง
จิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้าง
ความปรองดองของคนในชุมชน 
12 หมู่บ้าน 

40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

ประชาชนมีจิตสำนึก
ที่ดีเทิดทูนปกป้อง
สถาบันและอยู่ร่วมกัน
อย่างปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ส ำนักงำนปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเคราะห์ให้การช่วยเหลือ
แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในตำบล 
 

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลหัวทะเล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีกำลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 
 

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มี
รายได้น้อย ในเบื้องต้น 

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีรายได้น้อยในเขต
ตำบล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

12 หมู่ ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย ได้รับการ
ช่วยเหลือ เบื้องต้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนเพื่อการรับรองสิทธิความ
พิการ 

เพื่อช่วยให้ผู้พิการให้ได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนในเขตตำบลหัวทะเล  30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

12 หมู่ ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี 
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลหัว
ทะเล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

12 หมู่ ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการจัดงานวันคนพิการสากล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้
พิการ 

ผู้พิการในเขตตำบลหัวทะเล 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้พิการทุกคน ผู้พิการมีกำลังใจใน
การใช้ชีวิต และรู้สิทธิ
ประโยชน์ของต้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการซ่อมแซมและปรับสภาพ
บ้านให้กับคนพิการ 

เพื่อปรับสภาพบ้านผู้พิการให้
น่าอยู่ข้ึน 

ผู้พิการในเขตตำบลหัวทะเล 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 หลัง/ปี บ้านผู้พิการที่
ยากลำบากน่าอยู่และ
ปลอดภัย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการเงินสงเคราะห์จัดงานศพผู้
ยากไร้ 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลหัว
ทะเลจำนวน  12  หมู่บ้าน
ได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัด
งานศพผู้ยากไร้ 

จัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์
ในการจัดงานศพผู้ยากไร้ทั้ง   12  
หมู่บ้าน 
ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12 หมู่ ประชาชนได้ได้รับเงิน
สงเคราะห์ในการจัด
งานศพผู้ยากไร้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการผู้สูงวัยหัวใจเข้มแข็ง
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวทะเล 

เพื่อส่งเคราะห์ให้การช่วยเหลือ
แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในตำบล 
 

ผู้สูงอายุในเขตตำบลหัวทะเล - - 
 

50,000 -  
- 

12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีกำลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้
ยากไร้ 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือ
ผู้ยากไร้ ในตำยล 
 

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ 
ในเขตตำบล 

- 
 

30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีกำลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์(อพม.ตำบลหัวทะเล) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคม 

ประชาชนในเขตตำบลหัวทะเล  30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีกำลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้กับคนพิการ เช่น ห้องน้ำ ที่
จอดรถ ทางลาด จุดบริการข้อมูล
ข่าวสาร ศูนย์บริการคนพิการ อบต.
หัวทะเล  

เพื่อก่อสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้กับคนพิการ 

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง สิ่ง
อำนวยความสะดวกให้กับคน
พิการ อบต.หัวทะเล 

- 100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 หมู่ คนพิการได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.
หัวทะเล  

เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.หัว
ทะเล 

- 300,000 
 

- 
 

- - 
 

12 หมู่ ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ของประชาชนเขตพื้นที่ ตำบลหัว
ทะเล 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลหัว
ทะเลจำนวน  12  หมู่บ้าน
ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

 
ประชาชนในเขตตำบลหัวทะเล 

- 
 

50,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีกำลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 โครงการพํฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนในตำบลหัว จัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์ - 200,000 - - - 12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ กองสวัสดิการ



ของประชาชนเขตพื้นที่ ตำบลหัว
ทะเล 

ทะเลจำนวน  12  หมู่บ้านได้
การพํฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 

ในการจัดงานศพผู้ยากไร้ทั้ง   12  
หมู่บ้าน 
ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 

    ด้วยโอกาสมีกำลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

สังคม 

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัว(ศพด.ตำบลหัวทะเล 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัว ให้ดีข้ึน 

ประชาชนในเขตตำบลหัวทะเล - 30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 หมู่ เด็กได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน ตำบลหัวทะเล  

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 
 

เด็กและเยาวชน ตำบลหัวทะเล - 30,000 
 

- - - 
 

12 หมู่ เด็กได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

17 โครงการสร้างสนามเด็กเล่น
เสริมสร้างปัญญา  

เพื่อให้เด็กได้เล่นและออกกำลัง
กาย 
 

เด็กและเยาวชน ตำบลหัวทะเล - - 100,000 - - 
 

12 หมู่ เด็กได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    แบบ ผ.01                              

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
  2.6 แผนงาน สร้างความเขม็แข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
แนวทางและนโยบายภาครัฐ
โดยร่วมกับ คตส.อ. ศตส.จ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-จัดกิจกรรมและสนับสนุน
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยา
เสพติด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดปัญหาผู้ติด ผู้
เสพ ได้รอยละ 5 

-ปัญหายาเสพติด
ได้รับการป้องกันและ
แก้ไขให้หมดสิ้น 
นำไปสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 
-สร้างความมีส่วนร่วม
ก่อให้เกิดเครือข่ายที่มี
ความเข็มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สำนักงานปลัด 
สภ.หัวทะเล 
-ศตสอ. 
-ศตสจ. 
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา 

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่สถานศึกษา 

สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดได้ร้อยละ 100 

สถานศึกษาปลอดยา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

-เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาด
ของปัญหายาเสพติด 
-เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่อง
โทษของยาเสพติด 
-เพื่อกระตุ้นและเร่งเร้าให้
ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วม
แก้ไขปัญหา 
-เพื่อให้เยาวชนรู้จักป้องกัน
ตนเองให้พ้นภัยจากยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนในเขต อบต. 
ดำเนินการดังนี้ 
1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโทษ
ของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน 
2.จัดทำเอกสาร แผ่นพับและฉาย
วิดีโอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ อบต.
สามารถ ลด ละ 
เลิก ยาเสพติดได้
ร้อยละ 90 

-เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เรื่องโทษภัย
ของยาเสพติดมากข้ึน 
-การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
อาสาพัฒนาสตรีตำบลหัวทะเล 

ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มสตีเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
80 

กลุ่มสตรีมีบทบาท
และมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถ่ิน 

กลุ่มอาสาพัฒนา
สตรีตำบลหัว
ทะเล 
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                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                     แบบ ผ.01                              

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
  2.7 แผนงาน งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขต อบต. 

เพื่อให้การส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพใก้กับผู้สูงอายุในเขต 
อบต. 

9,144,000 10,010,400 10,260,000 11,000,000 11,500,000 ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์ครบ 
100% 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการฯ 

2 โครงการช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้พิการ
ในเขต อบต. 

เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12 หมู่บ้าน 4,368,000 4,608,000 4,320,000 4,500,000 4,500,000 ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์ 100% 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ 
อบต. 

78,000 78,000 72,000 72,000 72,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห์ 
ครบ 100% 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 3 โครงการ - - 13,590,000 14,696,400 14,652,000 15,572,000 16,072,000    
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                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                       แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสทิธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.หัว
ทะเล 
-เสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
 
 
-ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
-เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
 
 
 
 
 
-พัฒนาทักษะภาษาสู่ ASEAN 

 
 
-เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ
เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
จิตสำนึก ความรับผิดชอบและ
ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างความรักความสามัคคี 
-เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
ให้บริการประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจจากการรับบริการ 
-เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
บริการให้แก่บุคลากร 
-เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาและ
ความรู้ ความเข้าใจตลอดจน
ทัศนคติในการทำงาน 
-เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบคุลากร 
-เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
 

-จัดอบรมบุคลากรในสังกัด 1 
ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า 40 คน 
 
 
 
-จัดกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การมีส่วนร่วมในการ
สร้างจิตสำนึกการปฏิบัติ 

 
 
-จัดอบรมบุคลากรในสังกัด 
จำนวน 40 คน 
 
 
 
 
อบรมบุคลากรในสังกัด อบต. 
 

 

 
 

10,000 
 
 
 

 
20,000 

 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 

 
 

10,000 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 
 

 

 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 
 
บุคลากรมีความรู้
เพิ่มข้ึน ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 
 
บุคลากรเกิดความ
สามัคคีใน
หน่วยงาน 
 
 
บุคลากรเกิด
ความรู้ในการ
ให้บริการ
ประชาชน 
 
 
บุคลากรมีความรู้
ทางภาษา เพื่อ
ให้บริการ
ประชาชน 

 
 
-บุคลากรมีความรู้
ความรเข้าใจใน
กฏหมายและระเบียบ
ต่างๆมากข้ึน 
 
-บุคลากรมีจิดสำนึก
และมีความ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
 
-บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะทางภาษา
เพิ่มมากข้ึนและ
สามารถนำความรู้มา
ใช้การทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
-บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะทางภาษา 
เพิ่มมากข้ึนและ
สามารถนำความรู้มา
ใช้การทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 

สำนักงานปลัด 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด 

 
 
 
 

สำนักงานปลัด 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการท้องถ่ิน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัคิ
งาน 

จัดอบรมศึกษาดูงาน สำหรับ
ผู้บริหารสามาชิก ผู้นำชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คะแนนประเมิน
ความพึงพอใจไม่

ผู้เข้ารับการอบรมได้
นำความรู้และ

สำนักงานปลัด 



พนักงาน เจ้าหน้าที่  ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ประสบการณ์พัฒนา
ท้องถ่ิน 

3 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิต
ไตยของประชาชนและบทบาทหน้าที่
ของตน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดประชุมให้ความรุ้รณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การ
เลือกต้ังต่างๆ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง
เกินกว่า ร้อยละ 
80 

ประชาชนรูบ้ทบาท
หน้าที่และมาใช้สิทธิ์
เลือกต้ังเพิ่มข้ึน 

สำนักงานปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสทิธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการกิจกรรม 5 ส หยิบก็ง่าย 
หายก็รู้ ดูงามตา 

-เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความ
คล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรม 5 ส. โดยมีกิจกรรม 
ดังนี้ 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. 
-จัดกิจกรรม big clinnig day 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการฯร้อยละ 
98 

-การปฏิบัติราชการ
เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และคล่องตัว
มีประสิทธิภาพ 
-ประชาชนผู้มารับ
บริการเกิดความพึง
พอใจ 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ควบคุมภายในและการบริหาร ความ
เสี่ยงสมัยใหม่ 

-เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
-เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรทุกระดับตระหนักถึง
ความสำคัญของการควบคุม
ภายในและการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผล 
-เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการ
บริหารความเสี่ยงให้ทันต่อยุค

-ผู้บริหารท้องถ่ิน/ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
-เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-อบต.สามารถ
จัดทำรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในได้
อย่างถูกต้อง มีการ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารความเสี่ยง
ให้ทันต่อยุคสมัย
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

-ผู้เข้าร่วมประชุมฯมี
ความรุ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดวาง
ระบบการควบคุม
ภายในและการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 
-ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรทุกระดับให้

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 



สมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
อันจะส่งผลให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

ความสำคัญกับการ
ควบคุมภายในมาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสทิธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต
ป้องกันทุจริตและคอร์รัปชั่น 

-เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินและบุคลากรทุกระดับ
ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานและการ
ดำรงชีวิต 
-เพื่อป้องกันการทุจริตและ
คอรัปชั่นที่อาจเกิดข้ึนภายใน
องค์กร 

-ผู้บิรหารท้องถ่ิน/ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
-เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-ผู้บริหารท้องถ่ิน
และบุคลากรทุก
ระดับนำหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การดำรงชีวิต 

-ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรทุกระดับนำ
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบิตงานและ
การดำรงชีวิต 
-ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและ
คอรัปชั่นขององค์กร 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังหรือ
เลือกต้ังซ่อมผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิก
สภาท้องถ่ิน 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
หรือเลือกต้ังซ่อมของผู้บริหาร/
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การจัดการเลือกต้ัง
เป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด 

เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนดในการเลือกต้ัง 

สำนักงานปลัด 

8 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำอบต.และ

เพื่อให้บริหารข้อมูลข่าวสาร
สำหรับให้ผู้สนใจความสะดวก

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งข้อมูลในศูนย์ จัดทำเว็ป

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงาน

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆอย่างทัน

สำนักงานปลัด 



การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ในการต่อต่อประสานงานและ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร 

ไซต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดปี ข้อมูลข่าวสารเกิน
กว่าร้อยละ 70 

การติดต่อ
ประสานงานรวดเร็ว 
การให้บริการข่าวสาร
แกประชาชน 

9 โครงการจัดทำรายงานกิจกรรม
ประจำปี 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานและภารกิจของ 
อบต. 

จัดทำรายงานกิจกรรมประจำปี 
ปีละ  1 ครั้ง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ประชานร้อยละ 
80 ได้รับทราบผล
การปฏิบัติงานของ 
อบต. 

เอกสารสำหรับ
เผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานหรือ
กิจกรรมของ อบต. 

สำนักงานปลัด 

10 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการ
จัดซือจัดจ้าง 

เพื่อความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์/แจ้ง
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
70 ได้รับแจ้ง
ข่าวสาร การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลเกิดความ
โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

สำนักงานปลัด 

11 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการท้องถ่ิน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรม ดูงาน สำหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ จำนวน 90 คน 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

คะแนนประเมิน
ความพึงพอใจไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

ผู้อบรมได้นำความรู้
และประสบการณ์
พัฒนาท้องถ่ิน 

สำนักงานปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสทิธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการฝึกอบรมสร้างการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

-เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้บริหารท้องถ่ินและบุคลกร
ของ อบต.ได้ตระหนักและให้
ความสำคัญกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ 
-เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงาน 

-ผู้บริหารท้องถ่ิน/ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
-เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
-สมาชิกสภา อบต. 
-ผู้นำหมู่บ้าน 
-ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหารท้องถ่ิน
และบุคลากรของ 
อบต.ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส 
และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

-ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
บุคลากรของ อบต.
ตระหนักและให้
ความสำคัญกับการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ 
-ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรของ อบต. 
ปฏิบัติงานด้วยความ

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 



-เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
อบต. 

โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
-อบต.มีมาตรป้องกัน 

13 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต. 

-เพื่อให้แผนการดำเนินงานเป็น
แนวทางในการติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
-เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
อบต. 

-ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.ดังนี้ 
-จัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปี 
-ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.ประจำปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนสามารถ
ได้รับแจ้งข่าวสาร
ของ อบต.ร้อยละ 
90 

-การดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาฯ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 
-ได้รับทราบผลการ
พัฒนาที่กระทบต่อ
ประชาชนและ
สามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัด 

14 โครงการเลือกต้ังนายก อบต.และ
สมาชิก อบต. 

เพื่อดำเนินการจัดการเรืองต้ัง
นายก และสมาชิก อบต.ให้
เป็นไปตามกฏหมายการ
เลือกต้ังฯ 

ดำเนินการจัดการเลือกต้ังนายก 
และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวทะเล 

- 500,000 - - - จัดการเลือกต้ังได้
ครบทั้ง 12 หมู่ 

มีนายกและสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวทะเล 
ที่มาจากการเลือกต้ัง 

สำนักงานปลัด 

15 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อำเภอบำเหน็จ
ณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ฯ 

ตามโครงการที่เสนอขอ
งบประมาณ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 แห่ง ทำให้การดำเนินการ
ศูนย์ฯมปีระสิทธิภาพ

มากข้ึน 

อบต.ทั้ง 7 แห่ง
ภายในอำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูม ิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสทิธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน/คัดสำเนา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 

มีแผนที่ภาษีไว้ใช้งานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การจัดเก็บรายได้
เพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 5 

เพื่อความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ 

กองคลัง 
กองช่าง 

17 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ในการชำระภาษีต่างๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การจัดเก็บรายได้
เพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่า 

เพื่อความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ

กองคลัง 
 



ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี การประชุมอบรมผู้นำ 12 
หมู่บ้าน ผู้ประกอบการในพื้นที่ 

ร้อยละ 5 จัดเก็บ 

18 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

ให้บริการจัดเก็บภาษีถึงบ้านและ
นอกสถานที่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดเก็บรายได้
เพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 5 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการชำระ
ภาษี 

กองคลัง 

19 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งบประมาณ
ประหยัดได้ร้อยละ 
10 

เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
ราชการ 

สำนักงานปลัด 

20 โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับ
ประชาชนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชนเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จำนวน 12 หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
อาเซีย 

สำนักงานปลัด 

21 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
พบประชาชน 

เพื่อพบปะประชาชนให้บริการ
ด้านต่างๆ 

จัดกิจกรรมออกบริการด้านต่างๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ให้บริการด้าน
ต่างๆนอกสถานที่
ครบทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
บริการด้านต่างๆอย่าง
ทั่วถึง 

สำนักงานปลัด 

22 โครงการปรับขยายเวลาการ
ให้บริการชำระภาษีและบริการ
จ่ายเงินในช่วงเวลาพักเที่ยง และ
วันหยุดราชการ 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ชำระภาษีและรับเงิน 

ให้บริการจัดเก็บภาษีและรับเงิน
ในช่วงพักเที่ยงและ
วันหยุดราชการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมี
ความพึงพอใจเกิน
ร้อยละ 90 

เกิดความสะดวกใน
การให้บริการ 

กองคลัง 

23 โครงการค่าตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์และรั้วแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน ์

เพื่อรักษาแนวเขตที่สาธารณะ
ในพื้นที่ 

ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ ค่ารางวัด ค่าชี้แนวเขต 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างเหมา
ทำรั้วแนวเขตที่
สาธารณประโยชน ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถทราบแนว
เขตที่
สาธารณประโยชน์
ในพื้นที่ 

รักษาแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/
ภายนอกที่ทำการ อบต.หัวทะเล 

เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม ตกแต่งบริเวณภายใน/ภายนอกที่
ทำการ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักงานเป็น
ระเบียบและ
สวยงาม 

 

สำนักงานเป็น
ระเบียบและสวยงาม 

สำนักงานปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสทิธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
25 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หัว

ทะเล 
เพื่อไว้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงอาคาร อบต.หัวทะเล - - 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการรับ
บริการ 

สำนักงานปลัด 

26 โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมใจอนุรักษ์
สืบสานการจัดงานเจ้าพ่อพยาแลและ
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ  

เพื่อสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆแก่สำนักงานเล่า
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ 

สนับสนุนงบประมาณและเข้า
ร่วมกิจกรรมกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

1 ครั้ง สำนักงานการชาด
จังหวัดชัยภูมิได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

ที่ว่าการอำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 

27 โครงการรวมใจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอำเภอบำเหน็จณรงค์  บริ
จาดโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย 2558 

เพื่อให้ได้โลหิตจากผู้บริจาค
โลหิต นำไปช่วยเหลือในกิจการ
สภากาชาดไทย 

เพื่อประสานการมีส่วนร่วม
ระหว่างอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
กาชาดอำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นที่
อำเภอบำเหน็จณรงค์ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และผู้เดือนร้อน ผู้
ยากไร้ ผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิต 
อวัยวะและดวงตา อย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

1 ครั้ง อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
กาชาดอำเภอ และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตพื้นที่
อำเภอ มีการประสาน
ความร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือตาม
หลักบูรณาการ 

ที่ว่าการอำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 

28 โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมในจัดงาน
พิธีถวายพวงมาลาฯ 

-เพื่อสักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัขกาล
ที่ 5) 

ตามโครงการที่เสนอขอรับ
งบประมาณ 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

1 ครั้ง แสดงความจงรักภักดี
และลำลึกถึงคุณงาม
ความดีที่มีต่อปวงชน
ชาวไทย 

ที่ว่าการอำเภอ
บำเหน็จณรงค์ 

29 รวมพลังสตรีงานวันสตรีสากล  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
และสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จำนวน 95 
หมู่บ้านๆละ 9 คนรวม 855 คน 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

1 ครั้ง คณะกรรมการพัฒนา
สตรีมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอบ
เหน็จณรงค์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสทิธิภาพ 
3. ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
        3.2 แผนงาน สร้างความเข็มแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาห้าปี ของ อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนชุมชน 12 หมู่บ้าน จำทำเวที
ระดับตำบลจัดทำแผนพัฒนา 5 
ปี 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 -หมู่บ้านมี
แผนพัฒฯของ
ตนเอง 

-อบต.จดัท ำแผนฯ
ตำมระเบียบ 

หมู่บ้านมีแผนของ
ตนเองแผนพัฒนามี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการจัดประชุมบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน 
ส่วนราชการกับ อบต.หัวทะเล 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของส่วน
ราชกากร ปรึกษาหารือหรือ
การบริหารงานในพื้นที่ 

จัดประชุมทุกวันที่ 7 ของเดือน 
ประกอบด้วยผู้นำชุมชน ส่วน
ราชการในพื้นที่ จำนวน 90 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย 

รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 
หารือในปัญหา 
อุปสรรค นำไปสู่การ
พัฒนาร่วมกัน 

สำนักงานปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสทิธิภาพ 
3. ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
        3.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

ต้ังต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม หอ
กระจายข่าว ในหมู่บ้านที่มีปัญหา 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนร้อยละ 
70 ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตระบบหอกระจาย
ข่าวและขยายสัญญาฯเครื่องขยาย
เสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
ม.11 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง สายไฟส่ง
สัญญาณพร้อมอุปกรณ์ 

- - 30,000 - - ประชาชน หมู่ที่ 
11 ร้อยละ 80 
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างป้ายจราจรแนะนำ
หมู่บ้านและป้ายประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ต้ัง
หน่วยงานราชการหมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้ายจราจรแนะนำตามที่ 
อบต.กำหนด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนป้ายจราจร
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

มีป้ายจราจรแนะนำ
หมู่บ้านและป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

กองช่าง 

4 โครงการติดต้ังกระจกจราจร ใน
บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ อบต.หัวทะเล 

เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรใน
หมู่บ้าน 

ติดต้ังกระจกจราจรในบริเวณจุด
เสี่ยง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ติดต้ังกระจก
จราจรภายในเขต 
อบต. 

ลดอุบัติเหตุจราจรใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

5 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
บริเวณจุดเสี่ยง ในพื้นที่ อบต.      
หัวทะเล 

เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรใน
หมู่บ้าน 

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบบริเวณ
จุดเสี่ยง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สัญญาณไฟ
กระพริบในเขต
พื้นที่ อบต. 

ลดอุบัติเหตุจราจรใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของ อบต.หัวทะเล 

เพื่อเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ของ 
อบต.หัวทะเล 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ 
จำนวน 1 หลัง 

- - 300,000 - - อาคารเก็บพัสดุ 
จำนวน 1 แห่ง 

มีอาคารเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของ
สำนักงาน 

กองช่าง 

7 โครงการรื้อถอนอาคารเก็บพัสดุ 
อบต.หัวทะเล 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้
เหมาะสมสวยงาม 

รือถอนอาคาร อบต.หัวทะเล 
หลังเดิม 

- - 50,000 
 

- - ปรับปรุงพื้นที่ให้
เหมาะสม 

เกิดความสะดวก
สวยงาม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างหอประชุม องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทะเล 

เพื่ออำนวยความสะดวก 
ประชาชนที่มาใช้บริการและ
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างหอประชุม จำนวน 1 
หลัง 

- - - - 3,000,000 หอประชุม จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ
ส่วนกลาง 

เพื่อใช้เก็บรถส่วนกลางของ
หน่วยงาน 

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ
ส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง 

300,000 - - - - มีที่จอดรถ
ส่วนกลาง 

รถส่วนกลางมีที่จอด
ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ สวยงาม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างป้าย และรั่ว อบต.
หัวทะเล 

เพื่อบอกสถานที่ต้ังของ
หน่วยงาน 

ก่อสร้างป้ายและรั่ว สำนักงาน - 300,000 - - - ป้ายบอกสถานที่ต้ัง
ของหน่วยงาน 
จำนวน 1 ป้าย 

มีป้ายบอกหน่วยงาน กองช่าง 

 



155 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและยัง่ยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปญัหาความยากจน 
 4.1 แผนงาน สรา้งความเข็มแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับ
เด็ก เยาวชน และประ 
ชาชนทั่วไป 

ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ เสริม
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

จัดอบรมอาชีพเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
จำนวน 90 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริมเพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 5 

กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
เกษตรกร มีความเข็ม
แข็ง เกิดการพัฒนา
อาชีพ 

กองสวัสดิการฯ 

2 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลหัวทะเล 

ส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
มีความรู้เรื่องการแปรรูป 

กลุ่มอาชีพ/เกษตรกร ในพื้นที่ 12 
หมุ่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนมีการแปร
รูปสินค้าเกษตร
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

สนับสนุนการแปรรูป
สินค้าเกษตร 

กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทางการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่มทำกิจกรรม 

กลุ่มเกษตรกร 12 หมู่บ้าน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 การดำเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการครบทุก
หมู่บ้าน 100% 

เกษตรกรรวมกลุ่มเกิด
ความเข็มแข็ง 

กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ตำบลหัวทะเล 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
การดำเนินกิจกรรม 

คณะกรรมการเศรษฐกิจ ชุมชน 
12 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แบบทดสอบ
ความรู้ได้เกินร้อย
ละ 80 

คณะกรรมการมี
ความรู้ความเข้าใจ
มากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ 

-ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
-มีพืชผักบริโภค 
-ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

สนับสนุนงบประมาณปลูกผัก
ปลอดสารพิษ จำนวน 1,000 
ครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง เกษตรกรในตำบลมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
อย่างถูกวิธี 

สำนักปลัด  อบต.  

6 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 

-จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
การเกษตร 
-จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
ประจำตำบล 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
ฯ จำนวน  16  ราย 
 

89,600 
 

89,600 
 

89,600 
 

89,600 
 

89,600 
 

1 แห่ง -มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
-มีแผนพัฒนา
การเกษตร 

สำนักงานเกษตร
อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์ 
สำนักปลัด อบต. 

7 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ 

เพื่อจัดฝึกอบรมคณะกรรมการ
กองทุนแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และความเรือนที่ตก
เก็น จปฐ.ให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

จัดฝึดอบรมฯ ตามโครงการที่
เสนอ จำนวน 12 หมู่บ้าน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

1 ครั้ง คณะกรรมการกองทุน
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและครัวเรือน
ที่ตกเกณฑ์ จปฐ มี
ความรู้เพิ่มข้ึน 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชอำเภอ

บำเหน็จณรงค์   

8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ออบรมเพิ่มพูนกลุ่มหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม 

จัดฝึกอบรมฯ ตามโครงการที่
เสนอ จำนวน  1 หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้รับการ
ความรู้และสามารถ
อยู่ได้อย่างพอเพียง 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอ
บำเหน็จณรงค์  

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและยัง่ยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริมการทำเกษตร
อินทรีย์ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตภาค
เกษตรกร พัฒนาอาชีพ
เกษตรกร 

อบรมให้ความรู้การทำเกษตร
แบบอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 12 
หมุ่บ้าน รวม 60 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่า
ร้อยละ 60 

เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายให้กับ
เกษตรกร 

สำนักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
สำนักงานเกษตร 
อ.บำเหน็จณรงค์ 

2 โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนา
อาชีพเกษตรกร 

จัดอบรมศึกษาดูงาน เกษตรกร 
12 หมู่บ้าน/จัดต้ังศูนย์สาธิต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรหันมาทำ
การเกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม่ 
มากกว่าร้อยละ 50 

เกษตรกรนำไป
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่
ของตนเอง 

สำนักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
สำนักงานเกษตร 
อ.บำเหน็จณรงค์ 

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจำตำบลหัวทะเล 

เพื่อเพิม่พูนความรู้ทางการ
เกษตร และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ 

คณะกรรมการศูนย์และผู้แทน
เกษตรกร 12 หมู่บ้าน รวม 60 
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการดำเนิน
กิจกรรมทาง
การเกษตรในระดับ
ตำบลมากกว่า 1 
กิจกรรม 

ศูนย์ฯมีการ
ดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมย้ิงข้ึน 

สำนักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
สำนักงานเกษตร 
อ.บำเหน็จณรงค์ 

4 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเพิ่ม
ผลผลิตมันสำปะหลัง 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาอาชีพการปลูกมัน
สำปะหลัง 

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 
จำนวน 200 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผลผลิตมัน
สำปะหลังเพิ่มข้ึน
จากเดิมร้อยละ 30 

เกษตรกรได้รับความรู้
เพื่อพัฒนาอาชีพ 

สำนักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
สำนักงานเกษตร 
อ.บำเหน็จณรงค์ 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืชส่วน
ครัว และเลี้ยงสัตว์บริโภค 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือนร้อยละ 
10 

ประชาชนลดรายจ่าย
อยู่อย่างพอเพียง 

สำนักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
สำนักงานเกษตร 
อ.บำเหน็จณรงค์ 

 



157 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 5.1 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สี
เขียว ตำบลหัวทะเล 

เพื่อปรับปรุงชุมชนให้ร่มรื่น น่า
อยู่ 

ปลูกต้นไม้-หญ้าแฝก ในพื้นที่
อนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ปลูกต้นไม้ไม่น้อย
กว่า 300 ต้น หรือ 
-ปลูกหญ้าแฝกใน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,500 ต้น 

ชุมชน ร่มรื่น น่าอยู่
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัด
วัชพืชข้างถนน และแหล่งน้ำ
สาธารณะ 

ปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ตาม
สถานที่ต่างๆ 

สถานที่ราชการ ที่สาธารณะ 
สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับประโยชน์ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

สถานที่ต่างๆเป็น
ระเบียบสวยงาม 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการอบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป เรื่องการสร้าง
จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป จำนวน 12 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ 80 

มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

สำนักงานปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - 

 



158 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
        5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะใน
หมู่บ้าน 

เพื่อรองรับขยะตามจุดต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน 

จัดซื้อถังขยะให้ทุกหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดซื้อถังขยะ
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
80 ถัง/ปี 

ชุมชนสะอาดเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางเข้าบ่อขยะและปรับปรังพื้นที่บ่อ
ขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล 
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่
ทิ้งขยะ 

บ่อขยะของ อบต. จำนวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงบ่อขยะไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 

บ่อขยะได้รับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

กองช่าง 

3 โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อให้การจัดเก็บขยะเป็น
ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 

จัดเก็บขยะในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจใน
การจัดเก็บขยะ 

ชุมชนสะอาดมีการ
จัดเก็บขยะที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000    

 



159 
                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล 
– บ้านหนองยายบุตร หมู่ที่ 9 ตำบล
บ้านตาล 

 เพื่อให้ประชาชนในตำบลและ
ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกจำนวน  1 สาย
หลัก 
 

จัดสรรงบประมาณซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง จากบ้านหนองดง 
หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล – บ้าน
หนองยายบุตร หมู่ที่ 9 ตำบล
บ้านตาล กว้าง 10 เมตร ยาว  
3,300 เมตร 

11,550,000 
(งบประมาณจาก 

อบจ.ชัยภูมิ 
 

11,550,000 
(งบประมาณจาก 

อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

11,550,000 
(งบประมาณจาก 

อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

11,550,000 
(งบประมาณจาก 

อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

11,550,000 
(งบประมาณจาก 

อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง    
 
 
 

2 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนน
สายบ้านเก่า-หนองดง 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลและ
ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกจำนวน  1 สาย
หลัก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านเก่า-หนองดง 
กว้าง 6 เมตร ยาว  7,000 เมตร  

14,000,000 
กรมทางหลวง

ชนบท 

14,000,000 
กรมทางหลวง

ชนบท 

14,000,000 
กรมทางหลวง

ชนบท 

14,000,000 
กรมทางหลวง

ชนบท 
 

14,000,000 
กรมทางหลวง

ชนบท 
 

1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง   
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลมี
ถนนใช้ในการสัญจร-การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ 
4  ถนนสามัคคีธรรม-ถนนรอบ
เมือง-ซอยรวมใจกว้าง  4  เมตร  
ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  
เมตร หรือพื้นที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  
2,000  ตร.ม. 

1,070,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

1,070,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

1,070,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,070,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1,070,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 เส้น ประชาชนในเขต
ตำบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง    
 
 
 
 

4 โครงการทำแนวกันตลิ่งทรุดห้วยสีมุม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวลำ
ห้วย 

เพื่อป้องกันดินทรุดตัวตามแนว
คลอง 

ก่อสร้างแนวกันตลิ่งทรุดห้วยสีมุม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนว
ลำห้วย ยาว 250 เมตร  

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 เส้น ไม่เกิดการพลังทลาย
ของแนวตลิ่งคลอง 

กองช่าง    
 

5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก คลองไผ่งาม 

- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง  
12  หมู่บ้าน มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คลองไผ่งาม หมู่ที่ 1 บ้านหัว
ทะเล กว้าง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร  

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
  (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มากเพิ่มข้ึนร้อย  80 

กองช่าง   

6 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนสังข์ 

- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง  
12  หมู่บ้าน มีเส้นทางคมนาคม

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก

กองช่าง    
 



ที่สะดวก หนองตาเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนน
สังข์ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร  

อุดหนุน)  อุดหนุน) อุดหนุน) อุดหนุน) อุดหนุน) มากเพิ่มข้ึนร้อย  80 

7 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนสังข์ 

- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง  
12  หมู่บ้าน มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
อีสานเขียว หมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์ 
กว้าง 8 เมตร ยาว 12 ม. 

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มากเพิ่มข้ึนร้อย  80 

กองช่าง   
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แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการก่อสร้างขยายเขตสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  

- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง  
12  หมู่บ้าน มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างขยาย
เขตสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ลำห้วยสีมุมหมู่ที่ 10 บ้านหัว
สะพาน  ตามแบบ อบต.กำหนด 

5,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาที่สะดวก
มากเพิ่มข้ึนร้อย  80 

กองช่าง  อบต.  
 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลมี
ถนนใช้ในการสัญจร-การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สาย
บ้านโนนสังข์ – บ้านโคกแสว 
กว้าง  5  เมตร  ยาว  4,000  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

10,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

10,000,000   
 (งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 เส้น ประชาชนในเขต
ตำบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  อบต.  
 
 
 
 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลมี
ถนนใช้ในการสัญจร-การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สาย
หนองดง – หนองแดง กว้าง  5  
เมตร  ยาว  5,000  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  

12,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

12,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

12,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

12,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

12,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 เส้น ประชาชนในเขต
ตำบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  อบต.  
 
 
 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลมี
ถนนใช้ในการสัญจร-การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สาย
หนองเรือ-ถนนสุรนารายณ์ กว้าง  
5  เมตร  ยาว  3,000  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  

7,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

7,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

7,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

7,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

7,500,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

1 เส้น ประชาชนในเขต
ตำบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  อบต.  
 
 
 
 

12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจาก
ถนนหมายเลข 205 – บ้านหนองกก 

เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลมี
ถนนใช้ในการสัญจร-การ

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
จากถนนหมายเลข 205 – บ้าน

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

2,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

1 เส้น ประชาชนในเขต
ตำบลมีเส้นทาง

กองช่าง  อบต.  
 



คมนาคมสะดวกรวดเร็ว หนองกก กว้าง  6  เมตร  ยาว  
8,000  เมตร    

อุดหนุน) 
 

อุดหนุน) 
 

อุดหนุน) 
 

อุดหนุน) 
 

อุดหนุน) 
 

คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

 
 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ภายในหมู่บ้านเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนตำบลหัวทะเล
และตำบลบ้านตาลมีถนนเชื่อม
ระหว่างตำบลการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 4 สายสี่แยกบ้าน
หนองประดู่ ตำบลหัวทะล – 
บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร 
กว้าง 4  เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

1,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

1,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

1,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

1,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

1,000,000 
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 
 

1 เส้น ประชาชนระหว่าง
ตำบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  อบต.  
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แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้ำ ลำ
ห้วยสาธารณะ 

 เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีการ
พัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้ต้ืนเขินให้มี
น้ำใช้ตลอดปี 

ขุดลอกคลองโอบกว้าง  20  
เมตร ยาว 4,000  เมตรลึก  2.50  
เมตร  ลาดเอียง  1:2 

2,600,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,600,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,600,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,600,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,600,000 
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง ประชาชน.ในตำบลมี
น้ำทำการเกษตรและ
แหล่งน้ำผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง   
 

2 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้ำ ลำ
ห้วยสาธารณะ 

 เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีการ
พัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้ต้ืนเขินให้มี
น้ำใช้ตลอดปี 

ขุดลอกคลองไผ่งามกว้าง  15  
เมตร ยาว 3,000  เมตร  ลึก  
2.50  เมตร  ลาดเอียง  1:2 

1,300,000 
เงินอุดหนุน 

1,300,000 
เงินอุดหนุน 

1,300,000 
เงินอุดหนุน 

1,300,000 
เงินอุดหนุน 

1,300,000 
เงินอุดหนุน 

1 แห่ง ประชาชน.ในตำบลมี
น้ำทำการเกษตรและ
แหล่งน้ำผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง   
 
 

3 
 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้ำ ลำ
ห้วยสาธารณะ 

  เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี
การพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้ต้ืนเขิน
ให้มีน้ำใช้ตลอดปี 
 

ขุดลอกคลองกระทุ่มลาย บ้าน
เก่า-บ้านหนองยายบุตร กว้าง  
12  เมตร ยาว 7,000  เมตรลึก  
2.50  เมตร  ลาดเอียง  1:1 

2,681,250 
เงินอุดหนุน 

 
 

2,681,250 
เงินอุดหนุน 

 
 

2,681,250 
เงินอุดหนุน 

 
 

2,681,250 
เงินอุดหนุน 

 
 

2,681,250 
เงินอุดหนุน 

 
 

1 แห่ง ประชาชน.ในตำบลมี
น้ำทำการเกษตรและ
แหล่งน้ำผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง    
 
 
 

4 โครงการขุดลอกคลอง สระน้ำ ลำ
ห้วยสาธารณะ 

  เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี
การพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้ต้ืนเขิน
ให้มีน้ำใช้ตลอดปี 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองแห้ว-
หนองขาม  บ้านหนองดง หมู่ที่ 7  
พื้นที่  200  ไร่ 

15,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

15,000,000 
เงินอุดหนุน 

15,000,000 
เงินอุดหนุน 

15,000,000 
เงินอุดหนุน 

15,000,000 
เงินอุดหนุน 

1 แห่ง ประชาชน.ในตำบลมี
น้ำทำการเกษตรและ
แหล่งน้ำผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง    
 
 

5 โครงการขุดลอกคลอง สระน้ำ ลำ  เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่มี ขุดลอกคลองกุดปลาค้าวต่อจาก 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1 แห่ง ประชาชน.ในตำบลมี กองช่าง    



 
 
 

ห้วยสาธารณะ อยู่เดิมสามารถกักเก็บน้ำไว้
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

เดิมถึงเขตตำบลบ้านเพชรขนาด
กว้าง  20  เมตร ยาว 1,000  
เมตร  ลึก  3  เมตร  ลาดเอียง  
1:2 

เงินอุดหนุน 
 
 

เงินอุดหนุน 
 
 

เงินอุดหนุน 
 

เงินอุดหนุน 
 

เงินอุดหนุน 
 

น้ำทำการเกษตรและ
แหล่งน้ำผิวดินดีข้ึน 

 
 
 

6 
 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้ำ ลำ
ห้วยสาธารณะ 

  เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่
มีอยู่เดิมสามารถกักเก็บน้ำไว้
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ขุดลอกคลองกุดปลาค้าวต่อจาก
คลองเดิมถึงเขตบ้านหัวสะพาน 
ขนาดกว้าง  20  เมตร ยาว 
1,000  เมตร  ลึก  3  เมตร  
ลาดเอียง  1:1 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง ประชาชน.ในตำบลมี
น้ำทำการเกษตรและ
แหล่งน้ำผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง   
 
 
 

7 โครงการขุดลอกคลอง สระน้ำ ลำ
ห้วยสาธารณะ 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่มี
อยู่เดิมสามารถกักเก็บน้ำไว้
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ขุดลอกคลองแยกจากคลองกุด
ปลาค้าวถึงบึงทะเลสีดอ ขนาด
กว้าง  20  เมตร  ยาว  1,500  
เมตร  ลึก  3   เมตร   

1,890,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,890,000 
เงินอุดหนุน 

1,890,000 
เงินอุดหนุน 

1,890,000 
เงินอุดหนุน 

1,890,000 
เงินอุดหนุน 

1 แห่ง ประชาชน.ในตำบลมี
น้ำทำการเกษตรและ
แหล่งน้ำผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง    
 
 
 

8 โครงการขุดลอกคลอง สระน้ำ ลำ
ห้วยสาธารณะ 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่มี
อยู่เดิมสามารถกักเก็บน้ำไว้
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ขุดลอกคลองหนองบัว หมู่ที่  10  
กว้าง  20  เมตร  ยาว  2,500  
เมตร ลึก  3  เมตร 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

1 แห่ง ประชาชน.ในตำบลมี
น้ำทำการเกษตรและ
แหล่งน้ำผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง   
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                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02/1 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 
 
 

โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำ 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี
อุปกรณ์สูบน้ำไว้ใช้ในกรณีเกิด
ภัยแล้ง 

- ประชาชนในตำบลหัวทะเล
ได้รับประโยชน์จากการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทะเลจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำ 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

1 แห่ง - ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จาก
เครื่องสูบน้ำ 

กองช่าง   
 

10 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเหมือง
ส่งน้ำ 
 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลหัว
ทะเลมีแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคตลอดปี 
 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
เหมืองส่งน้ำภายในตำบลหัวทะเล 
 
 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

1 แห่ง เกษตรกรและ
ประชาชนมีน้ำใช้ทำ
การเกษตรและแหล่ง
น้ำอุปโภคมากข้ึน 

กองช่าง   
 
 
 



11 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายใน
หมู่บ้านแบบเต็มระบบ 

เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลมี
น้ำอุปโภคและบริโภคที่สะอาด 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน(การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 
 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง ประชาชนในตำบลหัว
ทะเลมีน้ำสะอาดใช้ 
ลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค 

กองช่าง   
 
 
 

12 โครงการชลประทานระบบจ่าย(สูบ
น้ำด้วยไฟฟ้า) 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลหัว
ทะเลได้รับประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว 

ก่อสร้างชลประทานระบบจ่าย
(สูบน้ำด้วยไฟฟ้า)จากคลองไผ่
งามถึงสระน้ำหนองแห้ว-หนอง
ขาม  ระยะ  2,500  เมตร 

6,250,000 
เงินอุดหนุน 

 

6,250,000 
เงินอุดหนุน 

 

6,250,000 
เงินอุดหนุน 

 

6,250,000 
เงินอุดหนุน 

 

6,250,000 
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างชลประทาน 

กองช่าง    
 
 

13 
 
 

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลอง
ห้วยดินดำ บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรและประชาชน
เดินทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองห้วยดิน
ดำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 
เมตร พร้อมสะพานข้าม บ้าน
หนองดง หมู่ที่ 7 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง    
 
 
 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองไผ่
งาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร พร้อมสะพานข้าม บ้านหัว
ทะเล ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรและประชาชน
เดินทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองไผ่งาม 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร พร้อมสะพานข้าม บ้านหัว
ทะเล ม.1 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
 

15 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยสี
มุม บ้านหัวสระ ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรและประชาชน
เดินทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยสีมุม 
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 
เมตร พร้อมสะพานข้าม บ้านหัว
สระ ม.2 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
 

16 โครงการขุดลอกคลอง สระน้ำ ลำ
ห้วยสาธารณะ 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่มี
อยู่เดิมสามารถกักเก็บน้ำไว้
อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ขุดลอกบึงทะเลสีดอ หมู่ที่  1  
เนื้อที่ 400 ไร่ 

40,000,000 
เงินอุดหนุน 

40,000,000 
เงินอุดหนุน 

40,000,000 
เงินอุดหนุน 

40,000,000 
เงินอุดหนุน 

40,000,000 
เงินอุดหนุน 

1 แห่ง ประชาชน.ในตำบลมี
น้ำทำการเกษตรและ
แหล่งน้ำผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง    
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แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูม ิ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรพ์ัฒขีดความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 
 

โครงการขุดลอกคลองห้วยดินดำ 
จากบ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล 

-เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกคลองห้วยดินดำ จากบ้าน
เก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล 

- - 5,900,000 5,900,000 5,900,000 1 แห่ง เกษตรกรและ
ประชาชนมีน้ำใช้ทำ

กองช่าง   
 



 เชื่อมต่อ ท่าเลี้ยว บ้านหนองยายบุตร 
หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านตาล 
 
 

- เกษตรกรมีน้ำสำหรับเลี้ยง
สัตว์อย่างพอเพียง 
- สามารถกักเก็บน้ำใช้ในช่วง
ฤดูแล้งในปริมาณที่เพียงพอ 
-เกษตรกรมีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค ตลอดทั้งปี 
 

เชื่อมต่อ ท่าเลี้ยว บ้านหนองยาย
บุตร หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านตาล 
ขนาดกว้าง  ๑๒  เมตร ยาว 
๗,๐๐๐  เมตร  ลึก ๒.๕๐ เมตร 
ลาดเอียง ๑:๑ ตามแบบกองช่าง 
อบจ.ชัยภูมิ กำหนด 
 
 

การเกษตรและแหล่ง
น้ำอุปโภคมากข้ึน 

18 
 
 

โครงการลงลูกรังและยกร่องพูนดิน
สายหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 
 
 

-สัญจรไปมาได้สะดวก จัดสรรงบประมาณลงลูกรังและ
ยกร่องพูนดินสายหนองม่วงน้อย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง   
 

19 
 
 

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสระ
โกรกกุรา หมู่ที่ 6 
 
 

-เกษตรกรมีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค ตลอดทั้งปี 

จัดสรรงบประมาณ ขุดลอก
เหมืองส่งน้ำสระโกรกกุรา กว้าง 
2เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 2,000,000 2,000,000. 2,000,000 1 เส้น เกษตรกรและ
ประชาชนมีน้ำใช้ทำ
การเกษตรและแหล่ง
น้ำอุปโภคมากข้ึน 

กองช่าง   
 

20 
 
 

โครงการลงลูกรังสายบ้านโคกแสว-
เขตบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 
 
 

-สัญจรไปมาได้สะดวก จัดสรรงบประมาณลงลูกรังสาย
บ้านโคกแสว-เขตบ้านหนองแหน 
กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง   
 

21 
 
 

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกแสวเชื่อมต่อเขตบ้าน
หนองแหน หมู่ที่ 6 
 

สัญจรไปมาได้สะดวก จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านโคกแสว-เขตบ้าน
หนองแหน 
กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง   
 

22 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคก
แสวเชื่อมต่อเขตบ้านหนองกราด หมู่
ที่ 6 
 
 

สัญจรไปมาได้สะดวก จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านโคกแสว-เขตบ้าน
หนองกราด 
กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง   
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           แบบ ผ.03 

                                              บญัชีครุภณัฑ ์                                                                                                                 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

จดัซื้อรถเกบ็ขยะ จ านวน 1 คนั - - 2,119,000 - - กองสาธารณสุข 

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

รถกระเชา้ จ านวน 1 คนั - - - 2,500,000 - กองสาธารณสุข 

3 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านักงาน เครีอ่งเสยีงตดิรถ พรอ้มล าโพง 4 ตวั - - 50,000 - - ส านักปลดั 
4 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านักงาน เครื่องเสยีงส านักงาน(ตดิอาคาร) พรอ้มล าโพง 4 ตวั - - 50,000 - - ส านักปลดั 
5 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ

และขนส่ง 
รถหกลอ้เอนกประสงค ์1 คนั - - 1,500,000 - - ส านักปลดั 

6 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงาน
ครวั  

เตาแก๊ส จ านวน 1 เตา –ไม่น้อยกว่า 3 หวัเตา 
-มเีตาอบในตวั 

- - 9,900 - - กองสวสัดิการ 

7 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

เรอืทอ้งแบบไฟเบอรก์ลาส 
-ความกวา้ง 190 เซนตเิมตร ยาว 540 เซนติเมตร 
ความลกึ 50 เซนตเิมตร 

- - 95,000 - - ส านักปลดั 

8 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทศัน์ แอล อ ีด(ี LED TV) แบบ Smrat TV - - 24,100 - - กองสวสัดิการ 

9 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านักงาน เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนัง (ระบบ
ฟอกอากาศ) จ านวน 2 ตวั ขนาด 1,200 บทียีู 

- - 34,000 - - กองสวสัดิการ 

10 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านักงาน เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา จ านวน 1 
เครื่อง  

- - 18,000 - - กองสวสัดิการ 

11 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านักงาน กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเครอืขา่ย แบบมุมมองคงที่
ส าหรบัตดิตัง้ภายนอกอาคาร ส าหรบัใชใ้นการรกัษา
ความปลอดภยัทัว่ไป 

- - 32,000 - - กองสวสัดิการ  

12 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านักงาน อุปกรณ์อ่านบตัรเอนกประสงค(์Smrt Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 700 - - ส านักปลดั  

13 บรหิารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าละวทิยุ หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 160 KPL - - 100,000 - - ส านักปลดั 
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ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

 
 

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 

แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด 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  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (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  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 
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   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

(๒.๓)  ผลจาก... 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ   
 
 

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


