
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

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

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 



  
 

คำนำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลได้  โดยได้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ในคราวประชุม  ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี 
๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่   ๒๒ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 
 

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

              (นายวีรภาส  ตันติปัญจพร) 
                                           ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 



  
 

                                
 

สารบัญ 
 

 

เร่ือง                    หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                ๑ – ๑๖ 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ๑๗ – ๗๔ 
  
ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ         ๗๕ 
    

(๑)  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)    ๗๖ – ๗๗ 

(๒)  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)    ๗๘ – ๑๙๑ 
 

(๓)  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  ๑๙๒ – ๒๐๐ 
 

(๔)  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)     ๒๐๑ - ๒๐๒
              

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล               ๒๐๓ – ๒๑๗ 
  
ภาคผนวก   
 

 - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 
 
 
 

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



 
        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล และสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวทะเล  ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่   ๒๒ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ แล้วนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทะเล ให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

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

 (นายวีรภาส ตันติปัญจพร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล                                                                                                                                                                                                                      

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 

 

 

 

 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์    จังหวัดชัยภูมิ 
1. สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต    
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ตั้งอยู่เลขที่  32  หมู่ที่  10   บ้านหัวสะพาน ตําบล

หัวทะเล     อําเภอบําเหน็จณรงค์    จังหวัดชัยภูมิ     มีระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล
ถึงอําเภอบําเหน็จณรงค์   12  กิโลเมตร  มีจํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  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  หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ไม่มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   
 

1.2  เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ  49,293   ไร่ 3 งาน หรือประมาณ  
78.87    ตารางกิโลเมตร    ทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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1.3  ภูมิประเทศ   สภาพภูมิประเทศของตําบลหัวทะเลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มถึงราบสูง  มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ แนวเขตติดต่อ    ตําบลบ้านตาล    อําเภอบําเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต ้  แนวเขตติดต่อ    ตําบลหนองกราด   อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก แนวเขตติดต่อ    ตําบลบ้านแปลง    อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศตะวันตก แนวเขตติดต่อ    ตําบลบ้านเพชร     อําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
ข้อมูลคมนาคม  :    ตําบลหัวทะเล  อําเภอบําเหน็จณรงค์  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
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   2.1  จ านวนหมู่บ้าน   มี  12  หมู่บ้าน   และผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้.- 
1. จํานวนหมู่บ้านในเขต  อบต. ทั้งหมู่บ้าน   12   หมู่         ดังนี้.- 

หมู่ที่  1   บ้านหัวทะเล       นางสุดใจ แก่นสม           ผู้ใหญ่บ้าน 
      นายชัยวุฒ ิ ลีหัวสระ          ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน 

  นางดวงใจ กุลมา           ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายเหรียญ   มหามนต์ ประธานประชาคม 

หมู่ที่  2   บ้านหัวสระ       นายจําลอง      พัดมงคล          ผู้ใหญ่บ้าน 
นายสายชล       ฟ้อนบําเรอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นางอุมาพร    มูลขุนทด          ประธานประชาคม 

หมู่ที่  3   บ้านกุ่ม    นายสุชาญชัย พิศจํารูญ          ผู้ใหญ่บ้าน 
    นายวรศักดิ์ แสไพศาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายสมนึก เฝ้าหนองดู่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นางแตงกวา บําเรอกลาง       ประธานประชาคม 

หมู่ที่  4  บ้านหนองประดู่  นายสรร           ภูมิสมบัติ           ผู้ใหญ่บ้าน 
    นายก้อน  บรรจงกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายอี๊ด            ศรีสังข์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายสมภาส      กับสูงเนิน       ผู้ชว่ยฯฝ่ายรักษาความสงบ 
นายเพชร ฉิมวาส             ประธานประชาคม 

หมู่ที่  5 บ้านเขาดิน   นายประจวบ     แคสันเทียะ         ผู้ใหญ่บ้าน 
นายสงัด           หมู่สะแก           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นางมยุรี            ศรีอุดม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายลอย เลากลาง   ประธานประชาคม 

หมู่ที่  6   บ้านโคกแสว            นายมานพ เพียขุนทด   ผู้ใหญ่บ้าน 
    นางสาวดวงพร    ศิลา    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นางสาวจําลอง    เภากุ่ม               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นางประสงค์     ภูจํานงค์   ประธานประชาคม 

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

นายมูล    ฟากวิลัย             ประธานประชาคม 
หมู่ที่  8  บ้านเก่า           นางสําเนียง     ยุทธอาจ             ผู้ใหญ่บ้าน 
    นางวันเพ็ญ        ผลดิลก     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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นายเชิดศักดิ์ ภูมิวิณี           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายตี๋      สํานักโนน     ประธานประชาคม 

  หมู่ที่  9  บ้านโนนสังข ์  นายวุฒิ  สิทธิขุนทด     ผู้ใหญ่บ้าน 
      นายจิรายุทธ์      พันธ์กุ่ม                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นางสาววณิดา  นพคุณ                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นายจรัส    สิทธิขุนทด             ประธานประชาคม 
 หมู่ที่  10  บ้านหัวสะพาน            นายสมาน       สํานกัโนน       ผู้ใหญ่บ้าน 
      นายประสาน     กิ่งปลัด        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นางกนกวรรณ   อินทรพรม                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นายวิทยา หาญวิชา                ประธานประชาคม 
 หมู่ที่  11   บ้านหัวทะเล  นายสุทิน วาจาจริง      กํานันตําบลหัวทะเล 
      นางวรัญญา   อาบสุวรรณ์       สารวัตรกํานัน 
      นายอุทิศ มหามนต์       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นายบัวแดง       เพียซ้าย                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
                                                               นายวฒุิชาติ      ชมพูวิเศษ               สารวัตรกํานัน 
 หมู่ที่  12  บ้านหัวสระใหม่ นายยศพล        ฝั่งสระ        ผู้ใหญ่บ้าน 
      นายวิโรจน์    หาญวิชา       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      นางแดง           ใฝ่ใจด ี              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
                                                               นายแหยม        ตรวีุธ                     ประทานประชาคม 

  กํานันตําบลหัวทะเล            คือ   นายสุทิน วาจาจริง 

สารวัตรกํานันตําบลหัวทะเล  คือ  1.นางวรัญญา   อาบสุวรรณ์ 

      2.นายวุฒิชาติ      ชมพูวิเศษ                   

  แพทย์ประจําตําบลหัวทะเล 1.นายกฤษฎา   เพียซ้าย 
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1.5  ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  6,836  คน  แยกเป็นชาย  3,366 คน  หญิง   3,470 คน  องค์การบริหาร

ส่วนตําบลหัวทะเล มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร    86.67      คน / ตารางกิโลเมตร  
(ที่มา  :  ฝ่ายทะเบียนอําเภอบําเหน็จณรงค์  ข้อมูล  ณ.  วันที่  1  เดือน มกราคม  พ.ศ.2565) 

หมู่ที่ 
จํานวนประชากร ชื่อผู้นํา 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
1.บ้านหัวทะเล 220 242 462 176 นางสุดใจ   แก่นสม 
2.บ้านหัวสระ 349 357 706 192 นายจําลอง พัดมงคล 
3.บ้านกุ่ม 442 420 862 228 นายสุชาญชัย  พิศจํารูญ 
4.บ้านหนองประดู่ 420 464 884 300 นายสรร       ภูมิสมบัติ 
5.บ้านเขาดิน 287 280 567 615 นายประจวบ แคสันเทียะ            
6.บ้านโคกแสว 314 288 602 175 นายมานพ  เพียขุนทด 
7.บ้านหนองดง 239 249 488 132 นายพิภพ พืดขุนทด 
8.บ้านเก่า 293 304 597 180 นางสําเนียง  ยุทธอาจ 
9.บ้านโนนสังข ์ 255 253 508 152 นายวุฒิ      สิทธิขุนทด  
10.บ้านหัวสะพาน 119 135 254 84 นายสมาน  สํานักโนน 
11.บ้านหัวทะเล 190 214 404 142 นายสุทิน   วาจาจริง 
12.บ้านหัวสระใหม่ 238 264 502 130 นายยศพล  ฝั่งสระ 
รวม 3,366 3,470 6,836 2,506  

 
 
 
 
 
 

4.1อาชีพ 
ประชากรในตําบลหัวทะเลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยจะเน้นไปที่การปลูก

ข้าว ไร่ข้าวโพด พริก และมันสําปะหลัง  อ้อย 
       4.2แรงงานและการจ้าง 

ลักษณะแรงงานและการจ้างงานของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลนั้น แรงงาน
ส่วนมากจะเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก เมื่อแรงงานหลักไม่
เพียงพอก็จะมีการจ้างแรงงานจากครอบครัวใกล้เคียงหรือญาติพ่ีน้อง ถ้าไม่มีจะจ้างแรงงานจากราษฎร
ในพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งการจ้างงานในลักษณะนี้จะเป็นการหมุนเวียนกันจ้าง  
       4.3   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

4.3.1 ปั๊มน้ํามัน       5 แห่ง 
4.3.2 โรงสี      26 แห่ง 

๓.  ประชากร 
 

4.  ระบบเศรษฐกิจ 
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4.3.3 ร้านค้าต่างๆจํานวนประมาณ 65 แห่ง 

 

 

5.1  สถานการศึกษา   ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลมีสถานศึกษาทั้งสิ้น  7  แห่ง   
  แยกเป็น ระดับก่อนวัยเรียน  1  แห่งคือ 

 1.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทะเลา  

ระดับประถมศึกษา  6  แห่ง  คือ 
1. โรงเรียนหัวสระวิทยา       ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวสระวิทยาคือ  นายวัชระ  แก้วเพชร 
2. โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) คือ นายวุฒิพงษ์     

ตั้งไพโรจน์วงศ ์
3. โรงเรียนบ้านหนองประดู่       ผู้อํานวยโรงเรียนหนองประดูค่ือ นายพิเชษฐ แสงจักร 
4. โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์      ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์   คือ นายพินิจ   หงษ์พิมพ์ 

  5. โรงเรียนบ้านโคกแสว          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกแสว คือ นายสมชัย  พรศิวกุลวงศ ์
6. โรงเรียนบ้านหนองดง รักษาในตําแหน่งผู้อํานวยโรงเรียนบ้านหนองดงคือ นางแตงอ่อน อารีญาติ 
โรงเรียนมัธยม(ขยายโอกาส)     1          แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงเรียนหัวสระวิทยา  ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวสระวิทยาคือ  นายวัชระ  แก้วเพชร 

 

ช่ือโรงเรียน 

จํานวนคร ู
อาจารย ์
(รวมชาย

หญิง) 

จํานวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน 
(รวมชาย – หญิง) 

รวม
เฉพาะ
นักเรียน อ.

1 
อ.
2 

อ.
3 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

-โรงเรียนหัวสระวิทยา 18 - 17 23 18 15 12 19 17 11 - - - 132 

-โรงเรียนบ้านกุ่ม 9 - 12 10 14 15 9 11 5 9 - - - 85 
-โรงเรียนบ้านหนอง  
ประดู่วิทยา 

8 
 

- 
 

4 9 8 10 10 14 10 7 - - - 72 

-โรงเรียนบ้านเขาดิน
พิทยารักษ์ 

10 6 20 6 14 17 9 8 10 18 - - - 98 

-โรงเรียนบ้านโคกแสว 6 - 8 5 6 5 4 4 6 2 - - - 40 
-โรงเรียนบ้านหนองดง 7 - 11 6 4 5 3 2 9 5 - - - 45 

472 
รวม               

ข้อมูล    ณ   วันที่    1  พฤศจิกายน  2564 
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน           จํานวน  12 แห่ง     
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน  1 แห่ง 
-ศาลาประชาคม              จํานวน  12 แห่ง 

5.  สภาพทางสังคม 



9 

 
-หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน  จํานวน  12 แห่ง 
-เสียงตามสายในหมู่บ้าน            จํานวน  12 แห่ง 
-ศูนย์การเรียนในชุมชน   จํานวน  1 แห่ง 
 

5.2  สถาบันและองค์การทางศาสนา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลมีศาสนสถานทั้งหมด  8  แห่ง  
ได้แก่ 

1. วัดบ้านหัวทะเล    
2. วัดสุนทรสราวาส    
3. วัดสําราญ 
4. วัดหนองประดู่    
5. วัดบ้านเขาดิน     
6. วัดโคกแสว 
7. วัดหนองดง 

สํานักสงฆ์สามัคคีธรรม  2 แห่ง   
 โบราณสถาน/อุทยานประวัติศาสตร์   1     แห่ง  ได้แก่ 
        1. โบราณสถานบ้านหัวสระ  
 ซึ่งศาสนสถานแต่ละแห่งก็จะให้บริการสําหรับชุมชนนั้นเองโดยส่วนมาก  ซึ่งราษฎรจะไม่นิยมไปทําบุญ
กับวัดอื่นนอกชุมชน 
 

     5.3 หน่วยงานราชการอ่ืนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 
                     5.3.1   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    จํานวน  2 แห่ง 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลหัวทะเล          นางสํารวย     เกี๊ยะขุนทด 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาดิน                    นายวีระวัฒน์  เลิศอาวุธ 

5.3.2  สถานีตํารวจภูธรหัวทะเล                จํานวน  1 แห่ง
5.3.3  สถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตอําเภอบําเหน็จณรงค์            จํานวน  1 แห่ง 
5.3.4 สถานีไฟฟ้าภูมิภาคย่อยบําเหน็จณรงค์   จํานวน  1 แห่ง 
 

 
 
6.1 การคมนาคม   

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  มีถนนสายสําคัญ  ได้แก่  ทางหลวง
แผ่นดิน  หมายเลข  205  มีถนนลาดยางเป็นสายหลักภายในตําบล  ได้แก่  สายสุระนารายณ์-หนองดง,สายสุระ
นารายณ์-หัวสระ  มีคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทั้ง  12  หมู่บ้าน 

 
 

6. ระบบบริการพื้นฐาน 



10 

 
6.2 การโทรคมนาคม 

-  ศาลาประชาคมหมู่บ้านมีอินเตอร์เน็ตไว้ใช้ในการสื่อสาร   12   หมู่บ้าน 
6.3 การไฟฟ้า 

-  จํานวน   12  หมู่บ้าน  ไฟฟ้าได้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จํานวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อย
ละ  99   ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าครอบคลุมทั้งตําบล เพราะอีก  1  เปอร์เซ็นต์นั้นไม่มีเลขที่บ้าน และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้มีการวางแผนที่จะขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 
 
 
 
7.1 แหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล มีแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร ทั้งที่ เป็นแหล่งน้ํา
ธรรมชาติและแหล่งน้ําที่ถูกสร้างขึ้น  ดังนี้ 
 7.1.1 ลําน้ํา  ลําห้วย  ลําคลอง  จํานวน  11   แห่ง  แยกเป็น 
  1.  คลองกุดปลาค้าว   2.  คลองชลประทาน (หนองประดู)่ 
  3.  คลองหว้า    4.  คลองกระทุ่มลาย 
  5.  คลองขุดใหม ่            6.  คลองไผ่งาม 
  7.  คลองชลประทาน (หนองดง)  8.  ห้วยดินดํา 
   9.  ห้วยสีมุม   10. คลองโอบน้อย 

11.คลองโอบ 
7.1.2 บึง  หนอง และอ่ืนๆ  จํานวน  16 แห่ง แยกเป็น 
 1.บ่อชลประทาน            2.สระวัดหัวทะเล 
 3.สระโกกกุลา   4.สระใหม่บ้านหนองดง 
 5.สระวัดหัวสระ   6.สระหลังโรงเรียนหนองประดู่ 
 7.หนองปรือ   8.หนองสระแก 
 9.หนองเป็ด   10.สระอีสานเขียว 
 11.บึงทะเลสีดอ   12.สระแก้ว 
 13.สระหนองบัว             14.หนองตาเหล็ก 
 15.หนองแห้ว-หนองขาม            16.บ่อลาว 
7.1.3 บ่อน้ําตื้น   จํานวน  11 แห่ง  
7.1.4 บ่อน้ําบาดาลมือโยก  จํานวน  4 แห่ง 

                         ฝายน้ําลน้   จํานวน  13 แห่ง 
แหล่งน้ําดังกล่าวข้างต้นใช้สําหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอ    แต่ไม่เพียงพอต่อการทําเกษตรกรรมนอกฤดู  

ทั้งนี้เพราะไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ 

7. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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8.1 ทรัพยากรดิน 
 สภาพส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลจะเป็นดินร่วนปนทราย  และดินเค็ม  สภาพเป็น

พ้ืนที่ราบลุ่ม  เหมาะสําหรับทําการเกษตร  ประเภทที่ต้องการน้ําน้อย  เนื่องจากดินเก็บกักน้ําไม่ได้  เช่น  มัน
สําปะหลัง  พริก  อ้อย  ข้าวโพด  สําหรับที่ราบลุ่มบางส่วนมีลําคลองไหลผ่านเหมาะสําหรับการทําเกษตรกรรม
8.2 มวลชนจัดตั้ง  ( รวมทุกหมู่บ้าน ) 

8.2.1. ลูกเสือชาวบ้าน    2  รุ่น  220 คน 
8.2.2. ตํารวจอาสา   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 ตําบลหัวทะเล     15 คน 

 
 

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
(1) จํานวนบุคลากร 

1.1  สมาชิกสภา  จํานวน 12     คน   
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   1  ได้แก่    นายสุพิน ฟากวิลัย 
        
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   2  ได้แก่   นายอดิศร กองโคกสูง 
           
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3   ได้แก่   นายสิทธิพงษ์     บําเรอกลาง 

               
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4   ได้แก่   นายศักรินทร์ ต่วนเครือ 
               
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5   ได้แก่   นายไพโรจน์ วงค์จรุงโรจน์ 
                 
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6   ได้แก่   นายเสน่ห์ เพิกขุนทด 
                
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7   ได้แก่   นายวศิน          พัดพาน 
                
 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8  ได้แก่  นายเทพนคร ผ่องแผ้ว 

๘. ข้อมูลอื่นๆ 

๙. ศักยภาพในต าบล 
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     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9   ได้แก่ นายชัยโย เวินขุนทด 
       
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10   ได้แก่ นายประจักร์ โม่งปราณีต 
  
     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11  ได้แก่ นางพรพิมล       มาตรังสี 
        
 สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  12   ได้แก่ นายนิกร  ศรีวิเศษ 
       
1.2  ฝ่ายสภา   ได้แก่ 
  นายเทพนคร  ผ่องแผ้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  นายประจักร     โม่งประณีต  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  นายไพโรจน์  วงค์จรุงโรจน์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

1.3  คณะผู้บริหาร   ได้แก่ 
 นางสุภาภรณ์             นิลประทีปปรีชา    นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

ร้อยตํารวจโท ชัยมงคล  นิลประทีปปรีชา    รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 นายวิเชียร                    ฝั่งสระ               รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 นางหวาน             มูลสันเทียะ          เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

1.4  ฝ่ายประจํา   ได้แก่ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   - คน พนักงานส่วนตําบล 

ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   ดังนี้.- 
1)  หัวหน้าสํานักปลัด ฯ     1 คน   

 2)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1        คน พนักงานส่วนตําบล 
 3)  นักทรัพยากรบุคคล   1 คน พนักงานส่วนตําบล 
 4)  เจ้าพนักงานธุรการ   1 คน พนักงานส่วนตําบล 
 5) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     1   คน พนักงานส่วนตําบล  

6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           1 คน ลูกจ้างประจํา 
7) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ  1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
8) พนักงานขับรถ   1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
9) แม่บ้าน                              1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
10)พนักงานขับบรรทุกน้ําเอนกประสงค์     1 คน พนักงานจ้างทั่วไป 

                                                                11) พนักงานจ้างเหมา                          2 คน 
 



13 

 
 ตําแหน่งในส่วนการคลัง  ดังนี้.- 

1) ผอ.กองคลัง    - คน พนักงานส่วนตําบล 
2) นักวิชาการเงินและบัญชี  1         คน 
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 คน     พนักงานส่วนตําบล 
3) เจ้าหน้าที่พัสดุ                       1 คน พนักงานส่วนตําบล 
4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                  - คน พนักงานส่วนตําบล 
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ             1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้            1        คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
7) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        1        คน       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
8) พนักงานจ้างเหมา                            2 คน 

ตําแหน่งในส่วนโยธา อบต.  ดังนี้.- 
1) ผอ.กองช่าง    - คน พนักงานส่วนตําบล 
2) นายช่างไฟฟ้า             -  คน พนักงานส่วนตําบล 
3) ผู้ช่วยนายช่างโยธา            1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4) ผู้ช่วยช่างนายไฟฟ้า   1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
5) คนงานทั่วไป    1 คน พนักงานจ้างทั่วไป       
6) พนักงานจ้างเหมา                            2 คน                                      

ตําแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม  ดังนี้.- 
1) ผอ.กองสวัสดิการสังคม  1    คน    พนักงานส่วนตําบล 
2)  นักพัฒนาชุมชน   1    คน    พนักงานส่วนตําบล 
3) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน            1    คน    พนักงานส่วนตําบล 

     4) ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน            1    คน    พนักงานจ้างตามภาระกิจ 

ตําแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้.- 
1) นักวิชาการศึกษา   1 คน พนักงานส่วนตําบล 
2) เจ้าพนักงานธุรการ   - คน พนักงานส่วนตําบล 
3) ครูผู้ดูแลเด็ก              3 คน พนักงานส่วนตําบล 
4) ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
5) พนักงานขบัรถ   1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
6) ผู้ดูแลเด็ก    3 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
7) แม่บ้าน    1 คน พนักงานจ้างทั่วไป 

ตําแหน่งในส่วนสาธารณสุข ดังนี้ 
1) นักวิชาการสาธารณสุข  1 คน พนักงานส่วนตําบล 
2) คนงานทั่วไป(ทักษะ)                      1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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3) พนักงานจ้างทั่วไป   7  คน พนักงานจ้างทั่วไป 
4) พนักงานจ้างเหมา                          1 คน                                      

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร     48    คน 
 
 

 
ประเภท 

การศึกษา  
รวม ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนตําบล - - - - 5 5 2 4 16 
ลูกจ้างประจํา - - - - 1 - - - 1 
ลูกจ้างตามภารกิจ - - 4 1 - 10 - - 15 
พนักงานจ้างทั่วไป - - 8 1 - - - - 9 
พนักงานจ้างเหมา 1 - 2 2 - 2 - - 7 

รวม 1 - 14 4 6 17 2 4 48 
 
 (3)   ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 
 

 
รายการ 

รายได้ (บาท) 
ปี  2562 

 
ปี  2563 

 
ปี  2564 

รับจริง ณ  30 กันยายน 

ปี  2565 
(ประมาณการ) 

รายได้จากภาษีอากรและ
ภาษีจัดสรร 

19,810,500 18,470,659.00 17,297,815.18 20,175,000 

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 189,500 314,881.80 218,501.89 325,0000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 23,000,000 24,627,335.00 26,599,150.74 25,500,000 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
วัตถุประสงค์ 

- 2,072091.92 - - 

รวม 43,000,000 45,484,967.80 44,115,467.81 46,000,000 
 



15 
 

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 

นายก อบต.หัวทะเล 
 
 

รองนายก อบต.หัวทะเล                           รองนายก อบต.หัวทะเล 
 
 

        ปลัด อบต.หัวทะเล 
       (นักบริหารงานอบต.6) 

 
 

    สํานักปลัดฯ      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 

ปัจจุบันประชาชนในตําบลหัวทะเลมีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรจํานวนกลุ่มทุกประเภท   37 กลุ่ม   
แยกประเภทกลุ่ม 

 กลุ่มอาชีพ  กลุม่เกษตรกร  22  กลุ่ม 
 กลุ่มออมทรัพย์   10  กลุ่ม 
 กลุ่มอ่ืน ๆ      5 กลุ่ม 

(2) จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาตําบล) 
จากการสํารวจกรมทรัพยากรธรณีภายใต้พ้ืนที่ของตําบลมีแร่โปแตชอยู่เป็นจํานวนมากและคาดว่าจะเป็นสถานที่
เปิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต 
 

ด้านกายภาพ 
ตําบลหัวทะเล  มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่เกษตรกรรม ซึ่งในการพัฒนาตําบลต้องอาศัยการ

พัฒนาแหล่งน้ํา  การปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรม  การส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีข้ึน   

 

ด้านสังคม   
  ตําบลหัวทะเล มีการจัดตั้งแบบการรวมกลุ่ม    ไม่กระจัดกระจาย   และมีเส้นทางการคมนาคม      
ทั้งถนนลาดยาง    ถนนคอนกรีต    และถนนลูกรัง    เชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้าน ทําให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ติดต่อกันได้สะดวกมีกลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้าและกลุ่มแปรรูปพริก  กลุ่มแปรรูปข้าวกระยาสาทผลิตภัณฑ์ของ
ตําบล  ซึ่งอยู่ในโครงการ หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์     ที่มีชื่อเสียงของอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ     
อีกท้ังนํารายได้เข้าสู่ตําบลหัวทะเล  
 

       ด้านการเกษตร 
  ตําบลหัวทะเล  สามารถท่ีจะผลิตพืชผลทางการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรใน
อนาคต  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืนได้  เช่น  ข้าว  พริก  ข้าวโพด  มันสําปะหลัง   
อ้อย 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
1. ความม่ังคง 

   1.1การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศ ในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5ฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน 
และน้ า 
  2. ความม่ังคั่ง 

2.1ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

2.2เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. ความย่ังยืน 
 3.1การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ให้ เ พ่ิมขึ้ นอย่ า งต่อ เนื่ อง  ซึ่ ง เป็นการ เจริญ เติบ โตของ เศรษฐกิจที่ ไม่ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เกินพอดี  
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการ รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  1.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2.ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กระจาย
อ านาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3.ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธีขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

4.บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์
ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม  เ ร่ ง รั ด จั ด ท า ห ลั ก เ ข ต แ ด น  แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า พ้ื น ที่ ทั บ ซ้ อ น  แ ล ะปั ญ ห า ก า ร ลั ก ล อ บ  
เข้าเมืองทั้งระบบ 

5. พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติ ลดผลกระทบจากภั ยก่ อกา ร ร้ า ย  และ เส ริ มสร้ า งคว ามมั่ น ค งทาง เทค โน โลยี ส า รสน เทศและ  
ไซเบอร์ 

6. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลังและ
ยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

7. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 

8. ปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้นก าหนดการบริหาร
จัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับการติดตาม
ประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงินให้มี
ความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่นใน
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
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2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและ
ระบบด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 

การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
1. ภาคเกษตร 

- เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
- ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 

- พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
 

2. ภาคอุตสาหกรรม 
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

3. ภาคบริการ 
- สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
- ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
- ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

 พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
  1. พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบ
ใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับและ
รณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเองและสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความ
พร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ 

2. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง 

เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมส ร้างขีด
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ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

4. ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
5. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม

ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและช่องทาง
การตลาดร่วมกัน 

2. พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีบริการ
ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

3. พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต 
มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถสูง 

การลงทุนพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้งพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 

2. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ 
รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 

3. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่
เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐ
แบบบูรณาการประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วน
รัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจ านวนบุคคลากรด้าน
วิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
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การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
1. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  

ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน 

2. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ
ด้านการเงินการให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในเอเชีย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร 
ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแบบ 

5. ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจต่างๆ 
และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
มหาอ านาจต่าง ๆ 

6. เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและทาง
เทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 

7. สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้ากับ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มี
ผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางปูองกันผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

8. สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการสร้าง
ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) วัยรุ่น/
นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
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คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

3. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ
ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 

4. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จิตส านึก
สาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกใน
ครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1.การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความมั่นคง
ทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ฐานทรัพยากร
ต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

2. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ า ในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

4. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็นฐานรากที่เข้มแข็ง
ในสังคมตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้  
เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ด าเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุกท าลายปุา
อย่างเข้มงวด 
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2. ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้บนพ้ืนฐานให้คน
และชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้  และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิ เวศและ  
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 

3. วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 1.เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและแหล่ง

ชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า และ
การพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการปรับปรุง
องค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
3. ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้อง

และต่อเนื่อง 
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น

แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 
2. สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการ

พัฒนา 
3. เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

ของเสีย 
4. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 
5. พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 
การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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4. ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่องของ
ธุรกิจ 

ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
1. จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้างองค์กร 

กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1. ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 

2. ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็น
กรอบในการบริหารการ เงิ นการคลั งภาครั ฐ  มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว  
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 

3. มุ่งเน้นการจัดท้างบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง และให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 

ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
 1. ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอ่ืน เพ่ิม

ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2. พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
1. พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดพ้ืนที่เป็น
ตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 1.วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ 
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2. สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

3. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดย
ค านึงถึงความดีงามความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่าย

ต่างๆ สอดส่องเฝูาระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
2. พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามาด าเนินการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  1. พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
  2. พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท า
ฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
  3. ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ 
การปรับปรุงแก้ไข กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
1. การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ 
2. เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้
ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ร ะ ย ะ  2 0  ปี  ( พ . ศ .  2 5 6 0  –2 5 80)  สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม  ดั ง นั้ น  ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่

“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ในภาพรวม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
รายสาขา 

การ
พัฒนาการ
เกษตรสู่
ความเป็น
เลิศด้าน
อาหาร 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ

คน 

การลด
ความ

เหลื่อมล้ า
ในสังคม 

การเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพ่ือการ
พัฒนา

อย่างยั่งยืน 

การพัฒนา
พ้ืนที่ ภาค
และการ
เช่ือมโยง
ภูมิภาค 

การ
บริหารงาน
ภาครัฐของ
ประชาชน

เพ่ือ
ประชาชน 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจสิติกส์ 

ของภูมิภาคสูค่วามเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ให้ความส าคญักับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมรีายได้ 

ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สงู มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และ
เปู าหมายอนาคตประ เทศ ไทย ในปี  2579  ซึ่ ง ก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ  20  ปี เ ป็ นกรอบ  
ที่แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ของประเทศ และการสะท้ อนถึ ง โอกาสและความเสี่ ย ง ในการที่ จ ะผลั กดันขับ เคลื่ อนให้ การ พัฒนา  
ในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้นการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมี
ความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
1.4 เ พ่ือรั กษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ เติบโต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการ
พัฒนา 
1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
1.7 เ พ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่ อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้ ง ในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค 
และโลก 
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2. เป้าหมายรวม 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ดั ง ก ล่ า ว  ไ ด้ ก า ห นด เปู า หม าย ร่ ว มก า ร พัฒ น าข อ ง แผ น พั ฒน า ฯ  
ฉบับที่ 12ประกอบด้วย 
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความ
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้
ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มี
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้
เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยใน
กรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพ
น้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณ
ความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการ
ก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดค วาม
เชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตรา
การเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิตัลในการ
ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศ
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ดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น 
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
2.2 ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด 4  ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
ตัวชี้วัด 5 ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 
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2.4 ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานท าและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัด 7 การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ 60 - 69 ปี) เพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85  
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อ
ปี 
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15 - 79 ปีมีภาวะน้ าหนักเกินลดลง 
ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน 
ตัวชี้วัด 4.3 ความผิดปกติทางอารมณ์ของต่อประชากรลดลง 
ตัวชี้วัด 4.4 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี ลดลง 
ตัวชี้วัด 4.5 รายจ่ายรวมด้านสุขภาพภาครัฐไม่เกินร้อยละ 20 ของรายจ่ายภาครัฐ 
ตัวชี้วัด 4.6 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20 
เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
ตัวชี้วัด 5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
1.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
ตัวชี้วัด 1.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ15 ต่อปี 
ตัวชี้วัด 1.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 
ตัวชี้วัด 1.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด 1.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
ตัวชี้วัด 1.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด ลดลง 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90โดยไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
ตั ว ชี้ วั ด  2 . 2  สั ด ส่ ว น นั ก เ รี ย น ที่ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ทุ ก ร ะ ดั บ ชั้ น ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ค ะ แ น น 
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐) ต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 2.4 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลง 
ตัวชี้วัด 2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 
 
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social 
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Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบ
อาชีพและยกระดับรายได้ 
3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้ งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้
ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิ นฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
1.1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพ่ิมรายได้ต่อหัว 
1.1.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ 
1.1.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.1.4 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน 
การคลัง และการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 
1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ 
1.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้
เกษตรกรมคีวามม่ันวง 
1.2.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
ในตลาดโลก 
1.2.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสามัญเดิมให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ๆ ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็ง
ขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
1.2.6 เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการว้าและการลงทุนให้สนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
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1.2.7 เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ การค้า และการลงทุน 
1.2.8 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ ให้สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับ
ฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2564 ณ 
สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นร้อยละ 19.0 
ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด 1.2 รายได้ต่อหัวและรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 และ 7.5 ต่อปี ตามล าดับ 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน 
เป้าหมายที่ 3 มูลค่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 
ตัวชี้วัด 3.1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าและปริมาณการส่งออก 
เป้าหมายที่ 4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ2.5 ต่อปีและผลิตภาพการ
ผลิตของปัจจัยแรงงานเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
ตัวชี้วัด 4.1 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต 
ตัวชี้วัด 4.2 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
เป้าหมายที่ 5 กรอบอัตราเงินเฟูอระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5± 1.5 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ GDP  
ตัวชี้วัด 5.1 อัตราเงินเฟอู 
ตัวชี้วัด 5.2 หนี้สาธารณะ 
ตัวชี้วัด 5.3 ดุลบัญชีเดินสะพัด 
เป้าหมายที่ 6 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 
ตัวชี้วัด 6.1 แหล่งทุน PPP ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 
ตัวชี้วัด 7.1 จ านวนการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 8 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 
ตัวชี้วัด 8.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD  
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2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที่ 1 ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ)ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 
4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ 
ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2565 และ
พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2565 
ตัวชี้วัด 2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
ตัวชี้วัด 2.2 จ านวนพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 มีพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จ านวน 15 พ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
เป้าหมายที่4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า3ล้านล้านบาทและอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI)ไม่ต่ ากว่าอันดับที3่0 
ตัวชี้วัด4.1 รายได้จากการท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัด4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) 
เป้าหมายที่5 สัดส่วน GDP SMEs ต่อGDPทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ45เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่12 
ตัวชี้วัด5.1สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ 
เป้าหมายที่6 เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการเงินประกอบด้วย 
(1) ปรับเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน 
(2) เพ่ิมคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก 
(3) ลดสัดส่วนการกู้เงินนอกระบบให้เหลือไม่เกินร้อยละ2และ 
(4) เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น200 ครั้ง/ปี/คน 
ตัวชี้วัด6.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน 
ตัวชี้วัด6.2 คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทย 
ตัวชี้วัด6.3 สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบ 
ตัวชี้วัด6.4 ปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
3.1การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้างแรงกดดันให้เกิดการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดเกิดภาวะเงินเฟูอและแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควรมีการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือ
สนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
3.1.1การพัฒนาด้านการคลังโดย 
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1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการการจัดสรรงบประมาณการบริหารและการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณของประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม 
3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพ่ือเป็น
ช่องทางในการเพิ่มรายได้ภาครัฐ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 
3.1.2การพัฒนาภาคการเงินโดย 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน 
2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

3.2การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลว่าระหว่างภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการและการว้าการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ คนในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้ง
เศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
3.2.1การพัฒนาภาคการเกษตรโดย 
     1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
     2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
     3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
     4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 
     5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 
3.2.2การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
   1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
    1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศใน
ปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าท่ีรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค 
    1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
ความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 
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    1.3) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน 
    1.4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
   2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
    2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
    2.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
    2.3) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไป 
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
3.2.3การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวโดย 
    1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐาน
บริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็งโดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้ 
1.1) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 
1.2) ยกระดับธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต 
1.3) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ 
   2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
    2.2) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยจัดท า 
และบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 
    2.3) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
   3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
                                  3.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา 
                                  3.2) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา 
3.2.4การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุนโดย 
     1) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก 
     2) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
     3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
     5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ 
     6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ 
     7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
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ยุทธศาสตร์ที่4การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิตและ
ให้บริการรวมทั้งการด ารงชีพที่ยั่งยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรน้ ายังมี
ส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคตเกิดปัญหาความขัดแย้งใน
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็น
ธรรมรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความ
ผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิต
ภายในประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้นท า ให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้าขณะที่
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลังค.ศ. 2015ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก15ปีข้างหน้า 
(ค.ศ. 2016 - 2030) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่12ได้แก่การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรมส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.2สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
1.3บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
1.4พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่1การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เป็นร้อยละ40ของพ้ืนที่ประเทศแบ่งเป็นพ้ืนที่
ปุาเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ25และพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจร้อยละ15พ้ืนที่ปุาชายเลนเพิ่มจาก1.53ล้านไร่เป็น1.58ล้านไร่มีการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศพ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูปุาพ้ืนที่ปุาชายเลน 
ตัวชี้วัด 1.2 แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.3 จ านวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะถูกคุกคาม 
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เป้าหมายที ่2สร้างความม่ันคงและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าในระดับลุ่ม
น้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุนเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานปีละ 350,000ไร่
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคปูองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและ
ภัยแล้ง 
ตัวชี้วัด2.1จ านวนหมู่บ้านมีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ตัวชี้วัด2.2แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ25ลุ่มน้ า 
ตัวชี้วัด2.3พ้ืนที่ชลประทาน 
ตัวชี้วัด2.4ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
ตัวชี้วัด2.5ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
เป้าหมายที่3การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน้ า ไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัดไม่น้อยกว่าร้อยละ30กากอุตสาหกรรมที่เป็น
อันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องฟ้ืนฟูแหล่งน้ าผิวดินให้มีคุณภาพในเกณฑ์ดีและแก้ไขปัญหาวิกฤติ
หมอกควัน 
ตัวชี้วัด3.1สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์สัดส่วนของเสียอันตราย
ชุมชนที่ได้รับการก าจัดและสัดส่วนกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด3.2คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี 
ตัวชี้วัด3.3คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควัน 
เป้าหมายที่4เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงภายในปี2563ไม่น้อยกว่าร้อยละ7ของ
การปล่อยในกรณีปกติมีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆหรือในพ้ืนที่
หรือสาขาทีม่ีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 
ตัวชี้วัด4.1ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 
ตัวชี้วัด4.2ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 
ตัวชี้วัด4.3แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จ าเป็นเช่นการจัดการ
น้ าเกษตรสาธารณสุข 
ตัวชี้วัด4.4กลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงินเทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 
เป้าหมายที5่เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด
จากสาธารณภัยลดลง 
ตัวชี้วัด5.1ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัย 
ตัวชี้วัด5.2สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังภัยธรรมชาติ 
ตัวชี้วัด5.3จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
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3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
3.1การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมใช้
ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นดังนี้ 
3.1.1อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ 
3.1.2อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3.1.3พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
3.1.4ปกปูองทรัพยากรทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
3.1.5วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน 
3.2เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคงสมดุลและยั่งยืนทั้งในมิติเชิงปริมาณและ
คุณภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในทุกมิติโดยค านึงถึงศักยภาพและข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม
และมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าดังนี้ 
3.2.1เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
3.2.2เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างบูรณาการทั้ง25 ลุ่มน้ า 
3.2.3ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือน า เสนอทางเลือกในการตัดสินใจ
ระดบันโยบายแผนและแผนงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า 
3.2.4เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าที่มีอยู่ให้มากข้ึน 
3.2.5เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้นทั้งภาคการผลิตและ
การบริโภค 
3.3แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิด
จากการผลิตและบริโภคสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนโดยมีแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
3.3.1เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤตผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ
สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงานใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะรวมทั้งสร้างวินัยคนใน
ชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
3.3.2เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบวงจรโดยลดการเกิดน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิด 
3.3.3แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
3.3.4ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพและยั่ ง ยื น  ภ าย ใต้ป รั ชญาของ เศรษฐกิ จพอ เ พีย ง  โ ดย ใช้ แนวคิ ดตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต  
(Life Cycle Thinking) ดังนี้ 
  3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
  3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  
  3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
3.5.1 จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 3.6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน โดย 
  3.6.1 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชน
ท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ  
  3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
  3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
  3.6.4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
 3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
  3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
ทุกขั้นตอน  
  3.7.2 ผลักดันการน้ าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  
Assessment:  SEA)  ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อน้ าไปสู่การปฏิบัติ 
  3.7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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  3.7.4 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
 3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
หมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าและ
สิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพ่ือปูองกันปัญหาทางด้านการค้าหรือ
การตัดสิทธิ์ทางการค้า อาทิ ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU)  ติดตามและเฝูาระวังมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
  และยั่งยืน  
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ   
1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง 
และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
1.3 เพ่ือสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
1.4 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ
ผลประโยชน์ของชาติ 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
ตัวชี้วัด 1.2 คดีการล่วงละเมิดสถาบัน 
เปูาหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชน
มีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
ตัวชี้วัด 2.1 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (ดัชนีสันติภาพโลก)  
ตัวชี้วัด 2.2 ผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ดัชนีสันติภาพโลก)  
ตัวชี้วัด 2.3 กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
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เปูาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน   
ตัวชี้วัด 3.1 ความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบ   
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือน จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย และอัตราการว่างงานในพื้นท่ี 3จชต.  
ตัวชี้วัด 3.3 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการ  
เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตร
ประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ตัวชี้วัด 4.1 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน (ดัชนีสันติภาพโลก)  
ตัวชี้วัด 4.2 คดีท่ีเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติ 
เปูาหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร มีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ า
กว่าอันดับที ่20 ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก  
ตัวชี้วัด 5.1 ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางทหาร  
ตัวชี้วัด 5.2 ความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ WEF) 
ตัวชี้วัด 5.3 ความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ 
International Telecommunication Union: ITU )  
เปูาหมายที่ 6 จัดท าแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

3.  แนวทางการพัฒนา  
จากปัจจัยดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
ความมั่นคงที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลดและปูองกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก ในระยะ 5 ปี ได้แก่ 
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและ
ภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
3.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและความ
มั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมแก่
ประชาชน  
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
เปูาหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ตัวชี้วัด 1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ   
ตัวชี้วัด 1.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก  
ตัวชี้วัด 1.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเภท ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด   
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น    
เปูาหมายที่ 4 ลดจ านวนคดีที่มีการพิจารณาตัดสินลงโทษผิดพลาด  
ตัวชี้วัด จ านวนคดี ที่มีการผิดพลาดหรือรื้อฟ้ืนใหม่ ซึ่งรัฐได้ชดเชยความเสียหาย   
3. แนวทางการพัฒนา  
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มี
ขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่  
3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การ
จัดสรรและการ ใช้ จ่ ายมีประสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกับ เ วลา  เกิ ดความ เสมอภาคลดความ เหลื่ อ มล้ า 
มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงาน งบประมาณ 
และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล มีความคล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่
ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น  
3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งสร้าง
ความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้าง
พลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดย 
 3.5.1ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 3.5.2 ปูองกันการทุจริต   
 3.5.3 ปราบปรามการทุจริต   
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีความมั่นใจ 
ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและด า เนินธุรกิจภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลด
ปริมาณผู้กระท าผิดในที่ควบคุม โดย 
 3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
 3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) 
วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหม 
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมการค้าชายแดน และโลจิสติกส์” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 3. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าในภูมิภาค และประเทศ
อาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้าชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  
 1. เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอารยธรรมและไหม 
 3. เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าชายแดน 
 4. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
วิสัยทัศน์ 

“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
 3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่งคง ด้านพลังงาน 
 4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่งคงทางสังคมให้ทั่วถึง 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  
 1. เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 
 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ 
 3. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสนิค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
 1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน 
 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
 3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย 
 3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้มาตรฐาน 
 4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
 5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
   1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
 1.1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 
 1.1.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่
กลางและเล็กเพ่ือบรรเทาอุทกภัยภัยแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
 1.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตรเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
   1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตรได้แก่ข้าวมันส าปะหลังอ้อยโรงงานพริกยางพาราตลอดห่วงโซ่
อุปทานเชื่อมโยงการตลาดและเครือข่ายสินค้าเกษตร 
 1.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง 
 1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 
 1.2.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
 1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
 1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 1.2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชนสนับสนุนการผลิต
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และอาหาร 
 1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิตและส่งเสริมสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและมีโอกาสทางการตลาด 
 1.2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
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 1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต 
 1.2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสม 
   1.3 พัฒนาเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
 1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติและเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
 1.3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์และการท าเกษตรยั่งยืน
และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
 1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการด าเนินงาน
ขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
   1.4 พัฒนาพื้นที่การเกษตรและการถือครองท่ีดิน 
 1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิโดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากินและประชาชนที่ยากจนให้มี
ที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 
 1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมทั้งเขตเกษตรเศรษฐกิจ
และการจัดท าผังเมืองและผังชุมชน 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
   2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 
 2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของจังหวัดเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากแร่โปแตช 
 2.1.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและ
สินค้าอ่ืนๆอย่างเป็นระบบ 
 2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ Supply Chain) เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
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 2.1.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้งเสริมสร้าง
ความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเชิงรุกและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2.1.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
   2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 
 2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนรวมทั้งฝึก
อาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรมและมีความเสมอภาค
ในการจ้างงาน 
 2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองแรงงานให้
ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงานส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากข้ึน 
 2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง 
 2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานแรงงานสัมพันธ์มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกันความมั่นคง
ในการด ารงชีวิต 
 2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
 2.2.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
   2.3 พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
 2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ 
   3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
 3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้มี
ความคิดในเชิงสร้างสรรค์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
 3.1.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขันการประยุกต์ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 
 3.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าและ
พัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
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 3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้ามีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได้ 
   3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
 3.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้าและ
บริการเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง
และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได ้
 3.2.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมช่องทางทางการค้า
และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 
 1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
 2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 3. แหล่งท่องเทีย่วได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
 3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 1.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวก
ความปลอดภัยและสุขอนามัยตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
 2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการท่องเที่ยว
กลุ่มเปูาหมาย 
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 2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ 
 2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนและบริการเพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จาก
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยว
ระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติเพ่ืออานวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้เข้ามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
 3.2 สนับสนุนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
 2. การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 1. สัดส่วนของพ้ืนที่ปุาสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 2. สัดส่วนพื้นที่ปุาท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 
 3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 5. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน 
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กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
 1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมรวมทั้งแก้ปัญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐและลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
 1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด 
 1.4 พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดินการแก้ไขปัญหาดินเค็มดินขาดอินทรียวัตถุและการชะล้างพังทลายของหน้า
ดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
 1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ าและการจัดท าแผนบริหาร
จัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอ าเภอและจังหวัด /กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
 
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
 2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิด
ความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกาจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสียชุมชน 
 2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการองค์ความรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.6 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์การ
วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้านเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.7 ส่งเสริมเกษตรกรชุมชนและท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้พลังงาน
ทดแทนการผลิตพืชพลังงานทดแทนการปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้างเพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายด้าน
พลังงาน 
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3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3.1 การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้านต าบลอ าเภอและจังหวัดโดยจัดล า ดับ
ความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือก าหนดแนวทางเฝูาระวังและแนวทางบรรเทาและปูองกันผลกระทบ 
 3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคตโดยให้
ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
 3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัครโดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล 
 3.4 สนับสนุนภาคเอกชนสถานประกอบการโรงเรียนและท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อมจัดท าแผนปฏิบัติ
การรองรับภัยพิบัติและการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
 3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
 3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบเพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. สังคมชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
 2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
 3. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงขึ้น 
 4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
 5. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1.1 เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ประชาชนรวมทั้งร่วมกับครอบครัวชุมชนและสถาบันการศึกษาในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นและการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนาความรู้ 
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 1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่นและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเฝูาระวังทาง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสาน
คุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม 
 1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวทีแสดงออก
เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
 1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนสามารถ
วางและจัดท าผังเมืองการจัดบริการขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
สาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรม
ต าบล 
 1.7 ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
หลัก 12 ประการ 
 1.8 ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
 1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมและ
เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
 1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
มาใช้อย่างจริงจัง 
 1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
2. การพัฒนาการศึกษา 
 2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากลปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
เพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 ประการคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุก
ช่วงวัย 
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 2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามุ่งสู่
สากลพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 2.4 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้พิการรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการและช่วยเหลือทางการศึกษา
ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
 2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชนในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่นทักษะอาชีพสู่ชุมชนรวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 
 2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
3. การพัฒนาการสาธารณสุข 
 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรครวมทั้ง
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3.2 พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 พัฒนาระบบเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพรวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจในการ
ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังโดยเชื่อมโยงการด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 
 4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน
ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้านประกอบด้วยทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนกายภาพทุน
ธรรมชาติและทุนการเงินให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
อันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุกเพ่ืออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 5.2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
ทัศนคติที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน 
 5.3 สร้างจิตส านึกค่านิยมจรรยาบรรณของข้าราชการในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง 
 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชนต าบลและอ าเภอให้สามารถเชื่อมโยง
กับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ได้
ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 5.5 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเชิงรุกและพัฒนาระบบการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
 6.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลในทุกๆด้านด าเนินการปูองกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเป็น
เหยื่อของยาเสพติดตลอดจนบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม 
 6.3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 
 6.4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้นรวมทั้ง
การรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที ่
 6.5 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอานวยความยุติธรรม 
 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอ 
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทน
ส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
 4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์หลัก 
 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
 4. เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 
 5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
 6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
 2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
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มาตรการ  
1. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ 
2. สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัด
ชัยภูมิ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถพร้อม
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
 2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
 3, ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
 2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
 2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
 3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
 2. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว 
และไก่บ้านโคราช 
 3. สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
 2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 
 2. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย  และมีภูมิ
ทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญา
ดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 
 5. พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 
 6. ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
 2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
 3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

มาตรกร 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
 2. พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
 4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
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มาตรการ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
2. สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. มีพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน 
 2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการ 
 1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 3. การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 4. สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.6 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
(นายวีรภาส  ตันติปัญจพร)นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ในการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทะเล เป็นดังนี้ 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 ที่ได้ให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร 
การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล   
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพ่ึงพอใจดังนี้ 
  1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ให้ เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  มีมาตรฐานในการบริหารงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของต าบลหนองบัวโคกสร้าง
บุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการบริการเพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านที่ด าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนายกระดับการขับเคลื่อน
ไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และน าเงินรายได้มาพัฒนาต าบลหัวทะเล อย่างทั่วถึง เป็น
ธรรม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วม
ตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมของต าบล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาระบบการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟูา และ
ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ฟู า ส า ธ า รณ ะ ให้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พ้ื นที่   ป ร ะ ช าช นมี ไ ฟ ฟู า ใน ครั ว เ รื อ น ใ ช้ ต า มคว าม เ หมา ะส ม 
  2.2 จัดส ารวจถนนทุกเส้นทางและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวของ
หมู่บ้าน และพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบต าบลหัวทะเล และรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก ทางเชื่อมระหว่างต าบล  เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
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2.3 พัฒนาแหล่งน้ าที่ตื้นเขินให้มีคุณประโยชน์ด้วยการขุดลอกคูคลอง และจัดท าฝายกั้นน้ า เพ่ือเป็น
แหล่งเก็บกักน้ าไว้ใช้ฤดูแล้ง 
  2.4 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์เพ่ือการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร ของพ่ี
น้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
  2.5 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล
ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไข ไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต 
และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึด
การศึกษา สร้างงาน  สร้างคน และสร้างชาติ ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
  3.1 สนับสนุนและส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน  ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
น่าอยู่ และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็ก ในมิติต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น 
  3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ 
  3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่มี อยู่ในเขต
ต าบลหัวทะเล ให้สามารถพัฒนาทางการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.4 สนับสนุนและเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน 

 4.  นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

น ามาใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปูองกันโรค การระงับ

โรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยที่ดี 
4.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดง 

ความสามารถของตนเอง เช่น จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขันกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการให้เยาวชนได้มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4.5 จัดเตรียมความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดการอบรมทบทวนความรู้ 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งศูนย์อ านวยการประสานงานช่วยเหลือประชาชน 

5.  นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
ประชาชนโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งมีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างทั่วถึง 
คลอบคลุมทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน  
   5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการออกก าลังกายของประชาชน ให้มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง 

5.3 ด าเนินการควบคุมปูองกัน และระงับโรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายของคนในชุมชน 
5.4 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
5.5 สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ 

  5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.หัวทะเลให้สามารถเป็นแผนพัฒนา
สุขภาพที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดชัยภูมิ 
  5.7 จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก เช่น การ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

6. นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 จัดให้มีเครื่องมือและสถานที่ก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ไร้มลพิษ 
6.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลดมลภาวะโลกร้อน 

รักษาความสะอาดของแม่น้ า คูคลอง โดยการก าจัดวัชพืชในแม่น้ าให้เป็นแหล่งท าการประมงของประชาชน   
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

6.3 ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
         6.4 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. นโยบายด้าน เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ของ
ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคี   
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมาย
ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ดังนี้ 

“พัฒนาแบบยั่งยืนด้วยคุณธรรมน าคู่บูรณาการ 

ก้าวทันเหตุการณ์ สมานฉันท์ทุกองค์กร” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา จ านวน5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและทั่วถึง 
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่มีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 
2. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
3. ร้อยละของแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีการปรับปรุง 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
2. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค 
3. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ค่าเป้าหมาย 
1. เส้นทางการคมนาคมได้รับการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 7 สาย 
2. ประชาชนเข้าถึงการบริการจัดระบบสาธารณูปโภคของ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
3. เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอและเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
เป้าประสงค์ 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุผูพิ้การ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. ร้อยละของการส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
6. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 
8. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง

การบ าบัดฟ้ืนฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
4. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
5. กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ค่าเป้าหมาย 
1. เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. มีกิจกรรมที่ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อปี 
3. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณะสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี  
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4. มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายครบทั้ง 12 หมู่บ้าน 
5. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี 
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
7. ปัญหาความขัดแย้งด้านยาเสพติดอาชญากรรมในชุมชนลดลงมากกว่าร้อยละ 60 ต่อไป 
8. เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรมีความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาตรงตามความต้องการของ

ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
4. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและมีส่วน

ร่วมตรวจสอบ 
3. กลยุทธ์การพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี 
4. กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้

คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของการด าเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
3. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล และได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ 

รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต. 
5. ร้อยละของการด าเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 

ค่าเป้าหมาย 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 100 เปอร์เซ็นต์ 
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3. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
3. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของรายได้จากการประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร 
3. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้  
2. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
3. กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด 
2. กลุ่มอาชีพ/เกษตรกรในพ้ืนที่ 12 หมู่บ้าน น าความรู้ไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 ของเกษตรกรทั้งหมด 
3. จ านวนครัวเรือนมีความเปน็อยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด 

และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ 
1.ประชาชนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ 
2. เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
3. เพ่ือบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
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กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละของการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ค่าเป้าหมาย 
1. ปลูกหญ้าแฝก 1,500 ต้น/ปี หรือปลูกต้นไม้ 100 ต้น/ปี ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นประจ าครบทั้ง 12 หมู่บ้าน 
3. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ 

2.7จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
“เป็นต าบลเกษตรก้าวหน้า ผลผลิตพืชไร่มีคุณภาพ” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร     ส่วน
ต าบลหัวทะเล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่ งยืนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ ผล
การพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถน ามา
วิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Factors)  พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W)           หรือ
ข้อเสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

 1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ของต าบลหัวทะเล ประกอบด้วย 
 (1)  พ้ืนที่ของต าบลหัวทะเลมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร เพราะสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ

ได้หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง พริก ฯลฯ 
 (2) ต าบลหัวทะเลเป็นแหล่งศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างภาคกลางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  (3) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง และมัธยมศึกษา 1 แห่ง สามารถรับให้บริการการศึกษาได้
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

 (4) มีหน่วยงานให้บริการในต าบลอย่างหลากหลาย ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลหัว
ทะเล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาดิน สถานีต ารวจภูธรหัวทะเลสถานีไฟฟูาย่อยบ าเหน็จณรงค์  

 (5) มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ 
 (6) มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (7) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น 
 (8) มีพ้ืนที่เหมาะแก่การรองรับการลงทุน และมีโรงงานรองรับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร 

1.2 จุดอ่อน (Weakness = W)ของต าบลหัวทะเล ประกอบด้วย 
(1) ขาดการจัดการด้านผังเมือง การก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างอาคาร 
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(2) เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่นิยมศึกษาต่อในระดับสูง ท าให้เกิดการว่างงาน และเกิดปัญหาทาง
สังคม 

(3) ผู้ปกครองขาดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในพ้ืนที่ โดยส่งเข้าศึกษาในตัวอ าเภอ 
จังหวัด และต่างจังหวัด 

(4) ไม่มีแหล่งต้นน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ าแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบ
สูง ระบบชลประทานยังไม่ดีพอ และน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

(5) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
(6) มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดต่อระหว่างภาคกลางสู่ภาคอีสาน จึงเป็น

เส้นทางล าเลียงยาเสพติด 
(7) พ้ืนที่บางแห่งเป็นดินเค็ม และดินทรายท าการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรือผลผลิตทาง

การเกษตรมีคุณภาพต่ า 
(8) มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม 
(9) ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน เป็นเหตุให้มีหนี้สินในครัวเรือน 
(10) กลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ปัจจัยภายนอก  (EXternal Factors))  พบว่าโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 2.1 โอกาส (Opportunity=O)  
 (1) หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 (2) พ้ืนที่ต าบลหัวทะเลเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การลงทุน สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจการลงทุน

ได้ในอนาคต 
 (3) การขยายตัวในธุรกิจการลงทุนสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นท าให้มีงบประมาณในการพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 (4) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างระบบชลประทานเข้าสู่พ้ืนที่ สามารถพัฒนาให้

เป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลางได้ 
2.2 อุปสรรค (Threat=T) 

 (1) ไม่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 
 (2) ประชาชนมาจากหลายพื้นที่ หลากหลายชุมชน ซึ่งมีพ้ืนฐานทางความรู้และสังคมต่างกัน 
 (3) พ้ืนที่ในต าบลเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้การบริการสาธารณะอาจ

ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
 (4) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นจากการได้รับการถ่ายโอน แต่งบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อภารกิจ ท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมเท่าที่ควร 
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 (5) เป็นพื้นที่ทางผ่านของยาเสพติด เป็นเหตุให้ปัญหาสังคมนับวันจะทวีความรุนแรง 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ท าให้สามารถก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างถูกต้อง สามารถเสริมศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ 
3.2.4 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพื้นที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความ
เชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ 
  ตามที่กลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัวจัดตั้ง
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNationsหรือASEAN)           ซึ่ง
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี 2510 ถึง 2534 สมาคม
อาเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ต่อมาในปี 2535 
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร 
ระหว่างกันเหลือร้อยละ 0-5 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2551 ซึ่งได้ส่งผลให้ปัจจุบันบริบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
รวมทัง้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป อีกทั้งได้เกิด
ปัญหาความท้าทาย ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้องปรับตัว  เพ่ือให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ 
ประกอบกับ ที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนปี 2550 (2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มี
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่งเปูาหมายส าคัญของการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 
  1. เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ได้
อย่างเสรี 
  2. เพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและ
สมาชิกใหม่ 
  4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลงการค้าเสรี 
(FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 

  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกรณี
ของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความ
เสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่
กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจ
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ของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการ
จัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและ
การบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่
ความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 

  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิด
การรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร้องจาก
กลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและ
แรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูาและประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่
สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิมมาก
ขึ้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่             โดย
อาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ 
เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 

  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปูาหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก ความหวง
แหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมเรื่องของการ
ควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มี
การบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคม
และเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการ
จัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคม
ส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
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ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝูาระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิด
สังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 

  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้โดยต้องเน้น 
“การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตรการเรียน
การสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและ
สนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียน
การสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้อ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ 
ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม
ระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติดต่อกัน 
ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก
ขึ้น 

   7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 ปัญหาด้านการคมนาคม - ถนนส่วนใหญ่เป็นหลมุ เป็นบ่อ 

การคมนาคมไมส่ะดวก 
- ทุกหมู่บ้าน - ก่อสร้างถนน ปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนเดิมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 

1.2 ปัญหาด้านไฟฟูาสาธารณะ  
 

- ไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 
รวมถึงไฟฟูาส่องสว่าง 
 

- ทุกหมู่บ้าน - สามารถขยายเขตไฟฟูา
และมไีฟฟูาส่องสว่าง
ครอบคลมุทุกหมู่บ้าน 

1.3 ปัญหาด้านน้ าประปา 
 

- น้ าประปาหมู่บ้านไมม่ีคุณภาพ 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าผลติประปา
หมู่บ้าน 

- ทุกหมู่บ้าน - มีระบบประปาที่ได้
มาตรฐาน มีน้ าเพียงพอ  
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

1.4 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร - ทุกหมู่บ้าน - จัดหาแหล่งน้ า 
เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ 

2. สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

- การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

- การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก 

- การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   - ปัญหาด้านการพัฒนา
บุคลากร 

   - ปัญหาด้านการพัฒนา
บุคลากร 

   - ปัญหาด้าน
การพัฒนา
บุคลากร 

- ชุมชนปลอดจากการแพร่
ระบาด คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีด ี

4. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1 ปัญหาด้านรายได้น้อย - ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ  

เกษตรกรรม มรีายได้น้อย 
- ทุกหมู่บ้าน - พัฒนาอาชีพของ

ประชาชน ส่งเสริมกลุม่
อาชีพ เพื่อสร้างรายได ้

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -  ปัญหาด้านขยะ - ขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ มีจ านวน

มาก และยังไม่ได้รับการก าจดั  
ที่ถูกวิธ ี

- ทุกหมู่บ้าน - มีการแยกขยะก่อนท้ิง 
และมีการก าจัดขยะ          
ที่ถูกต้อง ลดการเกดิมลพิษ 

   - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ี
ปุาลดลง 

- พื้นที่ปุาลดลงประชาชนตดัไม้ 
ถางปุาเพื่อการเกษตร 
 
 

- ทุกหมู่บ้าน - คนในชุมชนหันมาปลูกปุา
ทดแทนเพ่ิมพื้นท่ีปุาชุมชน 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
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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 
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 งบ  งบ  งบ  งบ  งบ  งบ

 ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 166 38,186,000.00    173 40,987,500.00    251 55,097,000.00    207 46,363,725.00    181 37,080,000.00    978 217,714,225.00     

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 18       2,805,000.00 22       4,455,000.00 26       3,548,000.00 32 5,205,000.00      13 2,105,000.00      111 18,118,000.00       

  1.3 แผนงานการเกษตร 48 34,910,000.00    45 26,110,000.00    46 29,660,000.00    48 32,810,000.00    44 25,910,000.00    231 149,400,000.00     

รวม 232 75,901,000.00   240 71,552,500.00   323 88,305,000.00   287 84,378,725.00   238 65,095,000.00   1320 385,232,225.00    

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  2.1 แผนงานการศึกษา 60 13,344,938.00    60 13,344,938.00    60 13,344,938.00    60 13,344,938.00    60 13,344,938.00    300 66,724,690.00       

  2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 19 9,650,000.00      18 9,050,000.00      18 9,050,000.00      18 9,050,000.00      18 9,050,000.00      91 45,850,000.00       

  2.3 แผนงานสาธารณสุข 30 2,715,000.00      30 2,465,000.00      30 2,465,000.00      30 2,465,000.00      30 2,465,000.00      30 12,575,000.00       

  2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 940,000.00        11 940,000.00        11 940,000.00        11 940,000.00        11 940,000.00        55 4,700,000.00        

  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14 812,000.00        15 952,000.00        14 392,000.00        13 292,000.00        13 242,000.00        69 2,690,000.00        

  2.6 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 6 171,800.00        6 171,800.00        6 171,800.00        6 171,800.00        6 171,800.00        30 859,000.00           

  2.7 แผนงานงบกลาง 3 15,688,000.00    3 15,688,000.00    3 15,688,000.00    3 15,688,000.00    3 15,688,000.00    15 78,440,000.00       

รวม 143 43,321,738.00   143 42,611,738.00   142 42,051,738.00   141 41,951,738.00   141 41,901,738.00   590 211,838,690.00    

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

จัดการที่ดี

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

 รวม 5 ปี

จ านวน

โครงการ

ยุทธศาสตร์

 ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ
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 งบ  งบ  งบ  งบ  งบ  งบ

 ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ  ประมาณ

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

 รวม 5 ปี

จ านวน

โครงการ

ยุทธศาสตร์

 ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10 1,350,000.00      5 510,000.00        7 860,000.00        4 210,000.00        4 210,000.00        30 3,140,000.00        

  3.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 44 3,376,000.00      44 3,376,000.00      44 3,376,000.00      45 4,776,000.00      44 1,690,000.00      221 16,594,000.00       

  3.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 5 345,000.00        5 345,000.00        5 345,000.00        5 345,000.00        5 345,000.00        25 1,725,000.00        

รวม 59 5,071,000.00     54 4,231,000.00     56 4,581,000.00     54 5,331,000.00     53 2,245,000.00     276 21,459,000.00     

4) ยุทธศาสการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหา

ความยากจน

  4.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 10 460,000.00        10 460,000.00        10 460,000.00        10 460,000.00        10 460,000.00        50 2,300,000.00        

  4.2 แผนงานการเกษตร 6 265,000.00        6 265,000.00        6 265,000.00        6 265,000.00        6 265,000.00        30 1,325,000.00        

รวม 16 725,000.00       16 725,000.00       16 725,000.00       16 725,000.00       16 725,000.00       80 3,625,000.00       

5.ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมี

ส่วนร่วม

  5.1 แผนงานการเกษตร 8 270,000.00        8 270,000.00        8 270,000.00        8 270,000.00        8 270,000.00        40 1,350,000.00        

  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 270,000.00        3 270,000.00        3 250,000.00        3 270,000.00        3 270,000.00        15 1,330,000.00        

รวม 11 540,000.00       11 540,000.00       11 520,000.00       11 540,000.00       11 540,000.00       55 2,680,000.00       

รวมทั้งสิ้น 461 125,558,738.00 464 119,660,238.00 548 136,182,738.00 509 132,926,463.00 459 110,506,738.00 2,321       624,834,915.00    
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

1
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่1 

สายรอบบึงทะเลสีดอ

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

2
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่2 

สายบ้านนายสง่า

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร - 305,000 - - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 70 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

3
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่3 

สายบ้านลุงโต

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 240,000 - - - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 40 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

4
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่4 

สายจากถนนสุรนารายณ์-ฉางเกบ็ของ อบต.

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว 1.000 เมตร หนา 0.15 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

5
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขา้ง

วัดหนองประดู่  หมูท่ี ่4

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร - - 230,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 500 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

6
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่4 

สายศาลตาปู่-หนองปรือ

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร - - 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 150 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                    แบบ ผ.02

                                                                                                      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

7
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า

โรงเรียนหนองประดู่ หมูท่ี ่4

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 3 เมตร ยาว 52  เมตร หนา 0.15 เมตร - - 280,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 600 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

8
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่5 

สายขา้งโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร - 250,000 - - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 100 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่5 สายลับแล
เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

กว้าง 4 เมตร ยาว  200  เมตร   เมตร หนา 0.15 

เมตร
- 400,000 - - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 200 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

10
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่5 สายหนอง

สะแก-ประปาหมูบ่้าน

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว 500เมตร หนา  0.15 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 500 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

11
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่5 สายประปา

หมูบ่้าน-โรงน้ําตาล

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา  0.15  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่5 สายศาลตาปู่
เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 200  เมตร  หนา  0.15  เมตร - -  400,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 200 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

13 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมูท่ี ่6 สายสุวรรณ
เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4  เมตร  ยาว  205 เมตร  หนา  0.15  เมตร - - 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 205 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่6 สายสระแกว้
เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4  เมตร  ยาว  100 เมตร  หนา  0.15  เมตร - - 200,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 100 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

15
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่6 สายโคก

แสว-หนองแหน

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา น 0.15  

เมตร
- - 250,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 150 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

16
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่7 สายหลังหอ

กระจายขา่ว-คลอง

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
 กว้าง  5  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร - - - - 300,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 100 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

17 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมูท่ี ่8 สายยทุธอาจ
เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4  เมตร  ยาว  70  เมตร  หนา  0.15  เมตร - - - - 200,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 70 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

18
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่8 สายฟาร์มไก่

ประสิทธิ์-คลองหว้า

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  5  เมตร  ยาว  650  เมตร  หนา  0.15  เมตร - - - 625,000 -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 650 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

19
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่8 สายขา้งวัด

สุนทรสราวาส

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  5  เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร - - 500,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 200 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

20
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตสายบ้านโนนสังข-์

บ้านโคกแสว

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

กว้าง  5  เมตร  ยาว  6,000  เมตร  หนา  0.15  

เมตร
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 6.000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

21
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่9 สายอสีาน

เขยีว

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  3 เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  เมตร - - - 750,000 -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 500 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

22
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่9 สายบ้านแม่

เป๋า

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
 กว้าง  5  ยาว   100  เมตร  หนา  0.15  เมตร - - 250,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 100ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

23
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตสาย หมูท่ี ่9 สาย

บ้านนายโป่ย

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  3  ยาว   100  เมตร  หนา  0.15  เมตร - 150,000 - - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 100 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

24
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่10 สายแสง

ตะวัน

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 3  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร - - - 225,000 -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 150 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

25
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่10 สายเลียบ

คลองหว้ยสีมมุ

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4  เมตร  ยาว  350  เมตร  หนา  0.15  เมตร - - 716,800 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 350 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

26
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่10 สายหนอง

บัว

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  -3  เมตร  ยาว  576  เมตร  หนา  0.15  เมตร - - 500,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 576 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

27
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมูท่ี ่10 สายหน้า

โรงเรียนหวัสระวิทยา

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตรยาว  150 เมตร หนา  0.15 เมตร - - - - 300,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 150 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

28
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่11 สายโสกดิน

แดง-โสกเจก๊เกา้

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  5 เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 2,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

29
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี ่11สายคลอง

ดินดํา

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

30

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่2 

โดยการยกระดับ สายกลางบ้าน ซอยบ้านนายสมาน

 ต้ังไพโรจน์วงศ์

เพือ่ความสะดวดในการ

สัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 80  เมตร หนา 0.15 เมตร - - 160,000 - -

ถนนคอนกรีต

ยาว 80 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

31
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่2 

สายหนองเสือนวล-วัดสุนทรสราวาส

เพือ่ความสะดวดในการ

สัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 97.50  เมตร หนา 0.15 เมตร - - 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

ยาว  97.50  

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

32
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมูท่ี ่2 สายนาย

ประสิทธิ์

เพือ่ความสะดวดในการ

สัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 50  เมตร หนา 0.15 เมตร - - 260,000 - -

ถนนคอนกรีต

ยาว 50 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

33
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่2 

โดยการยกระดับ สายบ้านนายมานิตย์

เพือ่ความสะดวดในการ

สัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 103  เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 300,000

ถนนคอนกรีต

ยาว 103 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

34
โครงการกอ่สร้างอาคารป้องกนัสาธารณภยั ของ

อบต.หวัทะเล

เพือ่เกบ็พัสดุ ครุภณัฑ์ของ

อบต.หวัทะเล
กอ่สร้างอาคารป้องกนัสาธารณภยั จํานวน 1 หลัง 300,000 - - - - 1 หลัง

มอีาคารป้องกนั

สาธารณภยั

สํานักงาน

กองช่าง

35
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่3 สายทางควาย

เดิน-ทีท่ําการอบต.หวัทะเล

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ถนนคอนกรีต

ยาว 1,000 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง

36
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านหวัสระใหม ่ 

หมูท่ี ่12 – บ้านโนนสังข ์หมูท่ี ่9

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 3 ม. ยาว 1,010 ม. หนา 0.15 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ถนนคอนกรีต

ยาว 1,010 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง

37
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี ่8 บ้านเกา่ – หมูท่ี่

 7 บ้านหนองดง

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 ม. ยาว 7,000 ม. หนา 0.15 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ถนนคอนกรีต

ยาว 7,000 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง
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38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่12 – หมูท่ี ่9
เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,010 ม. หนา 0.15 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง อบต.

39
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี ่8 บ้านเกา่ – หมูท่ี่

 7 บ้านหนองดง

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. หนา 0.15 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง อบต.

40
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย

 บุญม ี หมูท่ี ่8

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 319,000 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

41
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน

นาย อนันต์ แสงจนัทร์ หมูท่ี ่9

 เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายซอยบ้านนาย อนันต์ แสงจนัทร์ กว้าง 4 เมตร 

ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 250,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

42
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 

นางสุวิณี เฝ้าหนองดู่ หมูท่ี ่9

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านนาง สุวิณี เฝ้าหนองดู่ กว้าง 2 เมตร ยาว 40

 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 70,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

43
โครงการกอ่สร้างผนังกัน้น้ําตลอดลําหว้ยสีมมุ หมูท่ี ่

10
เพือ่ป้องกนัน้ําล้นตล่ิง

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้างผนังกัน้น้ําตลอดลําหว้ยสี

มมุ หมูท่ี ่10
- - 250,000 - - 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

44
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ด้านหลัง อบต.หวัทะเล หมูท่ี ่10

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายด้านหลัง อบต.หวัทะเล กว้าง 5 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 500,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

45
โครงการกอ่สร้างสนามกฬีาฟุตบอล 7 คน บริเวณ

ด้านหลัง อบต.หมูท่ี ่10

เพือ่เป็นทีอ่อกกําลังกาย

ใหก้บัประชาชน

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้างสนามกฬีาฟุตบอล 7 คน 

บริเวณด้านหลัง
- - 300,000 - 1 แหง่

ประชากรมี

สุขภาพแขง็แรง
กองช่าง อบต.

46
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นายสมชายขา้งอนามยั  หมูท่ี ่2

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านนายสมชายขา้งอนามยั  กว้าง 4  เมตร ยาว 

 143 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 386,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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47
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสก

หมอยา – โคกเตียน หมูท่ี่11 – หมูท่ี ่1

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายโสกหมอยา – โคกเตียน หมูท่ี่11 – หมูท่ี ่1   

กว้าง 4 เมตร ยาว 8,000  เมตร หนา 0.15 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

48
โครงการเกรดเดอร์ ปรับเกล่ียพืน้ที ่ภายในหมูบ่้าน 

1-12 ภายในตําบลหวัทะเล

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ลงพืน้ทีเ่กรดเดอร์ ปรับเกล่ียพืน้ที ่ภายในหมูบ่้าน 

1-12 ภายในตําบลหวัทะเล
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 12 หมูบ่้าน

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

49
โครงการลงลูกรังสายทางควายเดิน ตลอดสาย

จากหน้าวดับ้านกุ่ม หมู3่ – หลังอบต.หัวทะเล
เพือ่สะดวกในการสัญจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.10 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000     1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

50

โครงการลาดยางทับถนน คสล. สายสุวรรณศรี

 จากสามแยกถนนดําไปถึงโรงเรียนบ้านกุ่ม 

หมู่ที่ 3

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง
กวา้ง 5 เมตร ยาว 450 เมตร  0.10 เมตร - - - 400,000 - 1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

51
โครงการเพิม่โคมไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหมู่บ้าน

 หมูที่ 3

เพิม่แสงสวา่งภายใน

หมู่บ้าน
เพิม่โคมไฟฟ้าแสงสวา่ง จํานวน 8 จดุ - - - 50,000 - 1 แห่ง

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟ่าแสงสวา่ง

ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง อบต.

52
โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย ภายในตําบล

หัวทะเล หมู่ 1 -12

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ

ฟังข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ ์ทั่วถึงใน

เขตทุกครัวเรือนในเขต

ตําบล

ซ่อมแซมเสียงตามสาย ภายในตําบลหัวทะเล 

หมู่ 1 -12
- - - 50,000 - 1 – 12 หมู่

เพือ่ให้

ประชาชนได้รับ

ฟังข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ ์

ทั่วถึงในเขตทุก

ครัวเรือน

กองช่าง อบต.

53
โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลาน

เอนกประสงค์ อบต.หัวทะเล

เพือ่ให้ประชาชนไวอ้อก

กําลังกาย และกิจกรรม

ต่างๆ

กวา้ง 35 เมตร ยาว 48 เมตร พืน้ที่ใช้สอยไม่

น้อยกวา่1,680 ตารางเมตร
- - 3,000,000 - - 1 แห่ง

มีพืน้ที่ในการ

เล่นกีฬา และ 

จดักิจกรรมต่างๆ

กองช่าง อบต.
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54
โครงการติดต้ังตะแกรงเหล็กตาข่ายรอบตัว

อาคารชั้นบนอาคารสํานักงาน อบต.หัวทะเล

เพือ่ป้องกันนกพิราบ 

เข้ามาได้ และเข้ามาทํา

รังในอาคาร อบต.

-ความยาวด้านหน้าของอาคาร 40 เมตร -ความ

ยาวด้านหลังของอาคาร 40 เมตร  -ความสูง

ของตะแกรงเหล็ก 3.70 เมตร

- 200,000 - - -   1 แห่ง

นกพิราบ เข้ามา

ได้ และเข้ามา

ทํารังในอาคาร 

อบต.

กองช่าง อบต.

55 โครงการก่อสร้างห้องครัว อบต.หัวทะเล
เพือ่ไวสํ้าหรับประกอบ

อาหารต่างๆ
โดยการก่อสร้างตามแบบ อบต.กําหนด 200,000 - - 300,000 -     1 แห่ง

ได้ห้องครัวไว้

สําหรับ

ประกอบอาหาร

กองช่าง อบต.

56
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าแยกศูนย์

สาธติ ถึงบ้านนางวราลักษณ์ หมู่ที่ 11

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง

กวา้ง   5   เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 

เมตร
- - - 300,000 -   1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

57 โครงการขุดลอกคลองทางควายเดิน หมู่ที่ 3
เพือ่กกัเกบ็น้ําใช้ ในการ

ทําการเกษตร
ความยาว 1,000 เมตร - 2,000,000 - - -   1 แห่ง

เกษตรมนี้ําเพือ่ใช้

ทําการเกษตรมาก

เพิม่ขึน้

กองช่าง อบต.

58

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หัวนา – ถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ 

11- หมู่ 1

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง
กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000     1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

59
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มโนนสะเดา

 – ป่าช้าเก่า  หมู่ที่ 4

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง

กวา้ง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร    หนา  

0.15 เมตร
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000     1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

60 โครงการขุดลอกคลองหวา้ หมู่ที่ 3
เพือ่กกัเกบ็น้ําใช้ ในการ

ทําการเกษตร
กวา้ง 10 เมตร  ความยาว 1,500 เมตร - 500,000 - - -   1 แห่ง

เกษตรมนี้ําเพือ่ใช้

ทําการเกษตรมาก

เพิม่ขึน้

กองช่าง อบต.

61
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นางสุจริต 

หาญพล – ถนนลาดยาง 205  หมู่ที่ 11
เพือ่สะดวกในการสัญจร

กวา้ง 6 เมตร  ความยาว 1,500 เมตร หนา 

0.15 เมตร
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

62
โครงการก่อสร้างศูนยบ์ริการคนพิการและ

สร้างส่ิงอํานวยความสะดวกให้กับคนพิการ

เพือ่ให้คนพิการได้เข้า

รับบริการอยา่ง

สะดวกสบาย และได้รับ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ใน

การมาใช้บริการ

ก่อสร้างศูนยบ์ริการ เช่น ห้องน้ํา ที่จอดรถ ทาง

ลาด จดุบริการข้อมูลข่าวสาร ของศูนยบ์ริการ

คนพิการ อบต.หัวทะเล

500,000 300,000 - - -   1 แห่ง

ให้ผู้พิการได้รับ

ความสะดวก

ความสบายใน

การมาใช้บริการ

กองสวสัดิการ

63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

โสกหมอยา – โคกเตียน หมู่ที่ 1

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร  0.15 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร   

ไป-มา

กองช่าง อบต.

64
โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการตีป่าขึ้นรูปคันทาง

 พร้อมลงลูกรังสายหนองสะแก หมู่ที่ 5

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 160 เมตร 200,000 - - - - 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

65
 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่า

เล้ียว – ฝายผู้ใหญ่หมาย หมู่ที่ 11

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 

เมตร
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

66 โครงการถมดินสายคลองดินดําหมู่ที่ 7
ถนนมีการขาดชํารุด 

เป็นหลุมเป็นบ่อ
กวา้ง 5 เมตร ยาว 10 เมตร - - - - 50,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

67
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล. สายแสง

ตะวนั หมู่ที่ 12

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15เมตร - - - - 300,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

68
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

คูขาด หมู่ที่ 12

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

69
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนองแดง – หนองดง หมู่ที่ 8

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

กวา้ง  5 เมตร ยาว  5,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

70
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

โคกแสว  – เขตตําบลหนองกราด หมู่ที่ 6

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 0.15 

เมตร
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

71
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย

สันติสุข หมู่ที่ 7

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

กวา้ง  4 เมตร ยาว 1,400  เมตร หนา 0.15 

เมตร
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

72
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายฉาง

เก็บของ – ถนนสุรนารายณ์205 หมู่ที่ 4

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,056 เมตร หนา 0.10 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร   

ไป-มา

กองช่าง อบต.

73
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง

โอบ หมู่ที่ 11

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 57.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร
- - 300,000 - - 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

74
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต  หมูท่ี ่7 สายบ้าน

นายชนะชัย กามขนุทด
เพือ่สะดวกในการสัญจร กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร - - - 200,000 -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 100 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

75
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี ่2 สายขา้งลําหว้ยสีมมุ

เพือ่สะดวกในการสัญจร

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4  ยาว  150  หนา  0.15  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 150 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

76
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี ่3 สายบ้านกุม่

เพือ่สะดวกในการสัญจร

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

77
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางบริเวณ

หน้าโรงเรียนหนองประดู่ หมูท่ี ่4

เพือ่สะดวกในการสัญจร

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  8 เมตร  ยาว  40  เมตร หนา  0.15 เมตร - - 200,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 40 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

78
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง หมูท่ี 4 

เส้นสุระนารายณ์-หนองประดู่

เพือ่สะดวกในการสัญจร

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  เมตร หนา  0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

79
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  หมูท่ี ่7 

สายบ้านหนองดง

เพือ่สะดวกในการสัญจร

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

80
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง  หมูท่ี ่7

หนองดง-หนองยายบุตร ตําบลบ้านตาล

เพือ่สะดวกในการสัญจร

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  เมตร หนา  0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

81
โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน

จดุบ้าน นางทองแต๋ว เวินขนุทด หมูท่ี ่9

เพือ่สะดวกในการสัญจร

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4 เมตร  ยาว 150 เมตร    หนา  0.15  เมตร - - - - 200,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 150 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

82
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต หมูท่ี ่10

สายขา้งลําหว้ยสีมมุ

เพือ่สะดวกในการสัญจร

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15 เมตร 200,000 - - - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 150 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

83
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า

บ้านนายทวีป แกว้เพชร หมูท่ี ่3

เพือ่ความสะดวดในการ

สัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว 32  เมตร หนา 0.15 เมตร - - - 226,000 -

ถนนคอนกรีต

 ยาว 32 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง
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89

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

84

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่3 

โดยการยกระดับ สายรุ่งสว่าง จากบ้านนายมิง่ – 

บ้านนายชนะ

เพือ่ความสะดวดในการ

สัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 113  เมตร หนา 0.15 เมตร - - - 260,000 -

ถนนคอนกรีต

 ยาว 113 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

85
โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งสว่าง 

ทัง้สองฝ่ัง จากบ้านนายคนึง ถงึ บ้านนายสง่า หมูท่ี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ังเหนือ  กว้าง 3 

เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร
- - - 260,000 -

ถนนคอนกรีต

ได้รับการ

ขยาย จํานวน

 2 จดุ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

86
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขา้ง

วัดบ้านกุม่ หมูท่ี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 157  เมตร หนา 0.15 เมตร - - - 260,000 -

ถนนคอนกรีต

 ยาว 157 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

87
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยสวัสดี  หมูท่ี ่8

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - 203,800 -

ถนนคอนกรีต

 ยาว 24 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

88
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย

 บุญม ีหมูท่ี ่8

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 3 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - 260,000 -

ถนนคอนกรีต

 ยาว 134 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

89
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นายจอม  หมูท่ี ่9

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจร
กว้าง 4 เมตร  ยาว  60 เมตรหนา 0.15 เมตร - - - 260,000 -

ถนนคอนกรีต

 ยาว 60 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

90
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน

นางสําราญ – บ้านนางทองแต๋ว หมูท่ี ่9

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4  เมตร ยาว   180 เมตรหนา 0.15 เมตร - - - - 260,000

ถนนคอนกรีต

 ยาว 180 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

91
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนองบัว หมูท่ี ่10

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  3 เมตร ยาว 576  เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 300,000

ถนนคอนกรีต

 ยาว 576  

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

92
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน

ผู้ช่วยพจน์ หมูท่ี ่12

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  4 เมตร  50 ยาว  เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 260,000

ถนนคอนกรีต

 ยาว 50  เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

89



90

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

93
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมูท่ี ่1 สายบ้านนาย

สุนทร ฟากวิลัย – ทะเลสีดอ

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4  เมตร ยาว 250  เมตร .หนา 0.15 เมตร - - - 400,000 -

ถนนคอนกรีต

ยาว 250 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง

94
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 สายแยกถนน 205 – บ้านโนนสังข ์บ้านกุม่ หมูท่ี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 8 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. - 300,000 - - -

ถนนคอนกรีต

ยาว 104 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง

95
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมูท่ี ่8 – หมู่

ที ่7 จดุบ้านนายสมาน  แยกสูงเนิน

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. - - 200,000 - -

ถนนคอนกรีต

ยาว 50 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง

96
โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย

เร่ิม  หมูท่ี ่12

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  3  เมตร ยาว 38 เมตร  หนา 0.15 เมตร - - - 200,000 -

ถนนคอนกรีต

ยาว 38 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ไป-

มา

กองช่าง

97
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่4 

สายบ้านนายอนิ-ทะเลสีดอ

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - 204,800 -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว 600 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

98
โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย

เร่ิม  หมูท่ี ่12

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  3  เมตร ยาว 38 เมตร  หนา 0.15 เมตร - - 260,000 - -

ถนนคอนกรีต

ยาว 38 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ไป-

มา

กองช่าง

99
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมูท่ี ่8 – หมู่

ที ่7 จดุบ้านนายสมาน  แยกสูงเนิน

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. - - 260,000 - - 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง อบต.

100
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมูท่ี ่12 สายบ้านนาย

กี ้ หาญวิชา (ต่อจากของเดิม)

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 49 ม.หน้า 0.15 ม. - - - 260,000 - 1 แหง่

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง อบต.

101
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

กลางหมูบ่้าน ซอยบ้านสมานต้ังไพโรจน์วงค์ หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 204,800 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

90



91

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

102
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนองเสือนวล หมูท่ี ่2-บ้านนายสุทัศน์ รังผ้ึง

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

 กว้าง 3 เมตร ยาว 111.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมวางท่อ 0.60 เมตร จํานวน 7 ท่อน
- - 272,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

103
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน

นายประสิทธิ์ หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร - - 250,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

104
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน

นายมานิตย ์หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน

นายมานิตย ์กว้าง 4 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15

 เมตร

- - 204,800 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

105

โครงการซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายรุ่งสว่าง จากบ้านนายมิง่ ถงึ บ้านนายชนะ หมูท่ี่

 3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 113  เมตร หนา 0.15 เมตร - - 226,000 - - 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

106

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่ง

สว่าง ทัง้สองฝ่ัง จากบ้านนายคนึง ถงึ บ้านนายสง่า 

หมูท่ี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ฝ่ังเหนือ  กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 

เมตร           ฝ่ังใต้ กว้าง 2.5 เมตร ยาว 32 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

- - - - 203,000 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

107
โครงการซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายขา้งวัดบ้านกุม่ หมูท่ี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 157  เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 312,000 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

108
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

สวัสดี  หมูท่ี ่8

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 90,000 1 เส้น

ถนนเส้นดังกล่าว

ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซม

กองช่าง อบต.

109
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นายจอม(ต่อจากของเดิม) หมูท่ี ่9

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจร

โดยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา

นายจอม กว้าง 4 เมตร  ยาว  60 เมตร หนา 0.15
- - - - 221,100 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

110
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหนองตาปูนหมูท่ี ่9

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

โดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนคอนกรีต กว้าง  3  เมตร ยาว  105 เมตร หนา 

0.15 ม.

- - - - 260,800 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

91



92

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

111
โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี1่0 จาก

ถนนลาดยางถงึหว้ยสีมมุ

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางถงึ

หว้ยสีมมุหมูท่ี ่10  กว้าง 5 เมตร ยาว 148  เมตร
- - - - 300,000 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

112
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนองบัว หมูท่ี ่10

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหนองบัว กว้าง  3 เมตร   ยาว 576 เมตร หนา 

0.15 เมตร

- - 876,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

113
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน

ผู้ช่วยพจน์ หมูท่ี ่12

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายผู้ช่วย

พจน์ กว้าง  4 เมตร  114 ยาว  เมตร หนา 0.15 เมตร
- - 227,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

114
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุข

เกษม  หมูท่ี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขเกษม ช่วง

บ้านนายดง(ส่ีแยก) กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา

 0.15  เมตร

- - 62,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

115
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน

นางสะอิง้ พาระหนัต์ หมูท่ี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสะอิง้ 

พาระหนัต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา0.15 

เมตร

- - 52,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

116
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน

นางเชี้ยมบี ้แซ่เรียน  หมูท่ี ่3

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเชี้ยมบี้

 แซ่เรียน กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 

เมตร

- - 46,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

117
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลัง

โรงเรียนบ้านกุม่-ลานตาก หมทูี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนบ้าน

กุม่-ลานตากขา้ว กว้าง  4 เมตร   ยาว 127เมตร 

หนา 0.15 เมตร

- - 254,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

118
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน

นางสุพันณี เฝ้าหนองดู่ หมูท่ี ่9

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจร

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุ

พันณี เฝ้าหนองดู่ กว้าง 2 เมตร ยาว 40 เมตร
- - 50,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

119
โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขา้ง

โรงเรียนถงึศาลตาปู ่หมูท่ี ่5

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจร ลดปัญหาฝุ่นละออง

โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขา้ง

โรงเรียนถงึศาลตาปู ่ กว้าง  3 เมตร   ยาว 32   เมตร
- - 50,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

120
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

แพงศรี – ปัม้น้ํามนั PT  หมูท่ี ่11

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

โดยการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพงศรี – 

ปัม้น้ํามนั PT กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร

- - 187,500 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

121
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่

เป้า หมูท่ี ่9

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยแมเ่ป้า  กว้าง   3 เมตร   ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร

- 150,000 740,000 - 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

122
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก

ถนน205 – ประปาหมูบ่้าน หมูท่ี ่5

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา
 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 หนา 0.15 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

123
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาล

ตาปู ่– อบต.ไพโรจน์หมูท่ี ่5

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมสายศาลตาปู ่– 

ผู้ช่วยไพโรจน์ กว้าง 3เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 

เมตร

- - 50,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

124
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสง

สุววรณ หมูท่ี ่5

 เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสง

สุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว140 เมตร หนา 0.15 เมตร
- - 140,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

125
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า

บ้านนางอาคม ชินนอก หมูท่ี ่7

 เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้า

บ้านนางอาคม ชินนอก กว้าง 3 เมตร ยาว 225 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

- - 254,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

126
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโก้

จนัทึก หมูท่ี ่8

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมสายซอยโกจ้นัทึก

  กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร
- - 50,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

127
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยทุธ

อาจ หมูท่ี ่8

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมสายยทุธอาจ  

กว้าง 3 เมตร ยาว 67  เมตร หนา 0.15 เมตร
- - - -        200,000 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

128
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นางแฉล้ม วรพิทักษ์ หมูท่ี ่9

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการซ้อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นางแฉล้ม วรพิทักษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

- - 42,000 - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

129
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นายเฉลย แสไพศาล หมูท่ี ่9

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นาง นางเฉลย แสไพศาล กว้าง 2 เมตร ยาว 44 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

- - 46,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

130
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน

นายทองดี ผาค้อ หมูท่ี ่11

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายทองดี

 ผาค้อ กว้าง 2 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร
- - 39,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

131
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นางบุญ หมูท่ี ่12

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญ 

กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตรหนา 0.15 เมตร
- - 71,700 - - 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

132
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นายสะอิง้ หมูท่ี ่2

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสาย -บ้านนาย

สะอิง้ กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร ฝ่ังทิศตะวันออก 

 -บ้านนายสะอิง้ กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร ฝ่ังทิศ

ตะวันตก

- - 80,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

133
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประตู

ทางเขา้ – ทางออก อบต.หวัทะเล หมูท่ี ่10

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประตู

ทางเขา้ – ทางออก อบต.หวัทะเล                   

ประต1ู  กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ประต2ู กว้าง 5 เมตร ยาว 10  เมตร หนา 0.15 

เมตร

- 37,000 - 90,000 - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

134
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุขใจ(จาก

หน้าบ้านนายต๋ี – บ้านนายคูณ) หมู่ที่ 3

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง
กวา้ง 3 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร - - 90,000 - - 1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

135
โครงการยกระดับปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.

 ซอยเจริญผล หมู่ที่ 3

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง
กวา้ง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - 80,000 - 1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

136
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเจริญผล หมู่

ที่ 12

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง

ช่วงที ่1  กวา้ง 4  เมตร  ยาว 57 เมตร   หนา 

 0.15 เมตร                                         

ช่วงที ่2  กวา้ง 3  เมตร  ยาว 60 เมตร   หนา 

 0.15 เมตร

- - - 300,000 -     1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

137
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล.สายถนน 205

 – ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง

กวา้ง  4  เมตร  ยาว  1,100  เมตร    หนา  

0.15 เมตร
- - - - 350,000   1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

138
โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กป่า

สงวนโกรกกุลา หมู่ที่ 6
เพือ่ระบายน้ําได้สะดวก 

ลดปัญหาน้ําท่วมขงั

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  Ø 1.00 เมตร  

    กวา้ง 5 เมตร ยาว 7 เมตร จํานวน  14 ท่อน
- - - 80,000 -   1 แห่ง

สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก
กองช่าง อบต.

139
โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนองดง – หนองแดง หมู่ที่ 7
เพือ่ระบายน้ําได้สะดวก 

ลดปัญหาน้ําท่วมขงั

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  Ø 0.60 เมตร

 จดุไร่นางนก โพธิ์คาศรี                             

                 กวา้ง 6 เมตร ยาว 8 เมตร  

จํานวน 8 ท่อน

- - - 100,000 -   1 แห่ง
สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก
กองช่าง อบต.

140
โครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองหนองตา

เหล็ก (บริเวณนานายสุวทิย์) หมู่ที่ 9
เพือ่สะดวกในการสัญจร

โดยการทําการถมดิน กวา้ง 6 เมตร ยาว 5 

เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร และยางท่อขนาด  Ø 

0.20 เมตร จํานวน 7 ท่อน ตามแบบ อบต. 

กําหนด

- - 235,000 - -   1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

141
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเหล็ก 

สายหน้าวดัหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง
กวา้ง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร - - 235,000 - - 1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

142

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย

น้ําใจ (หน้าบ้านนางเครือวลัย)์  บ้านหัวสระ 

หมู่ที่ 2

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง
กวา้ง 3 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร - - 83,000 - - 1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

143

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนายสมาน ต้ังไพโรจน)์

บ้านหัวสระ  หมู่ที่ 2

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง
กวา้ง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - 300,000 102,000     1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

144
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายอีสานเขียว หมู่ที่ 9

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร  0.15 เมตร - 300,000 - - - 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

145

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีเสริมเหล็กสาย 

สุวรรณศรี (บริเวณหน้าบ้านนายดง เฝ้า

หนองดู่)หมู่ที่ 3

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 

5 เมตร ยาว 96  เมตร  0.15 เมตร
- - - - 250,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร   

ไป-มา

กองช่าง อบต.

146
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาประชาคม – ศาลตาปู ่หมู่ที่ 3

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 55  เมตร  0.15 เมตร - - - - 200,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

147
โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กสายทาง

ควายเดิน (จากหน้าวดับ้านกุ่ม ถึง อบต.)

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 3 เมตร ยาว 1,000  เมตร  0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร   

ไป-มา

กองช่าง อบต.

148
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายมานิตย ์หมู่ที่ 2

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

โดยการเทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
- - - - 329,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

149
โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

นานางหนู พืน้หัวสระ หมู่ที่ 11

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

 โดยการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  Ø 

ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 8 ท่อน
- - - - 50,000 1 แห่ง

สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

150
โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนองโสน จดุไร่นายสุเทพ หมู่ที่ 7

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

โดยการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 

ขนาด 0.60 เมตร ยาว 7 เมตร   จํานวน 7 

ท่อน ลึก 1 เมตร

- - - - 30,000 1 แห่ง
สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.
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151
โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

สันติสุข(แยกหน้าบ้าน อบต.บัว) หมู่ที่ 7

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

จุดที ่1 บ่อน้ํานายสุระ วางท่อขนาด Ø 0.60 

ยาว  10 เมตร = 10 ท่อน                         

    จุดที ่2 บ่อประมง วางท่อขนาด Ø 0.60 

ยาว  10 เมตร = 10 ท่อน                         

           จุดที ่3 ที่ราชพัสดุ วางท่อขนาด Ø 

0.60 ยาว  8 เมตร = 8 ท่อน

- - - - 70,000 1 แห่ง
สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

152

โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนองดง – บ้านเก่า บริเวณหน้าบ้านนามา

นนท์ (แอ๊ก)

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

โดยการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 

ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 2 ท่อน พร้อมยา

แนวและลงลูกรัง

- - - - 50,000 1 แห่ง
สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

153

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยศรีสมบูรณ์ (บริเวณส่ีแยก – หน้า

บ้านนายจรัส  หมู่ที่ 10

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 5 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 50,000 1 แห่ง

สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

154
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล. สายแสง

ตะวนั หมู่ที่ 12

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15เมตร - - - - 300,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

155
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

คูขาด หมู่ที่ 12

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 300,000 500,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

156
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หนองแดง – หนองดง หมู่ที่ 8

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

กวา้ง  5 เมตร ยาว  5,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

157
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่

ที่ 9

เพือ่ใช้เกี่ยวกับทํา

การเกษตร และ

กิจกรรมต่างๆของ

ประชาชน

กวา้ง 50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10เมตร 200,000 - - - - 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ประโยชน์ในการ

ใช้สอยต่างๆ

กองช่าง อบต.
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158
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย

ร่ืนรมย ์หมู่ที่ 6

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

จุดที ่1 กวา้ง  4 เมตร ยาว 200   เมตร หนา 

0.15เมตร                                            

จุดที ่2 กวา้ง  4 เมตร ยาว 226   เมตร หนา 

0.15เมตร

115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

159
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่1 สายคลองไผ่

งาม – โคกเตียน

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000
ถนนลูกรังยาว

 3,000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

160
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่1 สายโสกโก-โคก

เตียน

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 0.10 เมตร 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000
ถนนลูกรังยาว

 1,000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

161
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่1 สายคลองโอบ-

สายโคกเตียน

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 115,000 115,000 115,000 57,500 115,000
ถนนลูกรังยาว

 1,000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

162
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่1 สายโสกหมอ

ยา-โสกเตียน

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว500 เมตร หนา 0.10 เมตร 57,500 57,500 57,500 414,000 57,500
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

163
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่2 สายหวันา – 

ดอนตูม

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 0.10 เมตร 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000
ถนนลูกรังยาว

 3000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

164
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่2 สายล่องน้อย-

หนองขาม

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตรหนา 0.10 เมตร 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000
ถนนลูกรังยาว

 3000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

165
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี ่2 สายหวันา-โสก

โก

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตรหนา 0.10 เมตร 287,500 287,500 287,500 287,500 287,500
ถนนลูกรังยาว

 2,500 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

166
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่2 สายหนอง

ขาม-หนองดง

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตรหนา 0.10 เมตร 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000
ถนนลูกรังยาว

 1,500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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167
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่2 สายเลียบ

คลองหว้ยสีมมุ

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 0.10 เมตร 207,000 207,000 207,000 100,000 207,000
ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

168
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่3 สายหวันา

เลียบคลองกระทุม่ลาย

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  4 เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.10  เมตร 100,000 100,000 100,000 60,000 100,000
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

169
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สาย

ชลประทาน-เหมอืงแร่

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
ถนนลูกรังยาว

 2,000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

170
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายรอบ

เหมอืง-อบต.หวัทะเล

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว2,000 เมตร 60,000 60,000 60,000 50,000 60,000
ถนนลูกรังยาว

 2,000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

171
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุระนารายณ์-ฉาง

เกบ็ของ อบต.หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

172 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายหนองปรือ

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนา   0.10  

เมตร
50,000 50,000 50,000 100,000 50,000

ถนนลูกรังยาว

 1,500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

173
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายฉางเกบ็ขา้ว

 - หนองโน

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง  4  เมตร  ยาว 200  เมตร  หนา   0.10  เมตร 50,000 50,000 50,000 100,000 50,000
ถนนลูกรังยาว

 200 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

174
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายสระน้ํา

หนองปรือ-ทะเลสีดอ

เเพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว  1,000 เมตร  หนา   0.10  เมตร 100,000 100,000 100,000 52,125 100,000
ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

175 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่5 สายหนองสะแก

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

 กว้าง 5 เมตร ยาว  500 เมตร หนา 0.10 ม. 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
ถนนลูกรังยาว

 500 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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176
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่6 สายหนองง้ิว-

หนองแหน

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง  4 เมตร  ยาว  100  เมตร หนา 0.10 เมตร 50,000 50,000 50,000 230,000 50,000
ถนนลูกรังยาว

 100 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

177
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่7 สายหนองดง-

หนองสนิม

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง  ประมาณ  5  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนา

 0.10 เมตร
230,000 230,000 230,000 575,000 230,000

ถนนลูกรังยาว

 2,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

178
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่7 สายหนองดง-

หนองแดง

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

179
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี ่7 สายหนองดง-

หนองโสน

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

180
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่7- 8 สายหนอง

ดง-บ้านเกา่

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

181 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่9 สายหนองคู

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

182 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่9 สายกระทุม่ลาย

เพือ่ใหป้ระชาชน  ทั ้มี

ถนนสําหรับใช้ในการ

คมนาคมทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

183 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่9 สายหวันา

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

184
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่9 สายโคก

กระดูกอึง่

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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185
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี ่9 สายหนอง

อสีานเขยีว

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง 4  เมตร ยาว  1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000
ถนนลูกรังยาว

 1,500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

186 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่9 สายหนองอเีค

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

187
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี ่9 สายหนอง

ผักหวาน

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

188 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่9 สายคลองหว้า

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนลูกรังใหไ้ด้มาตรฐาน

และมัน่คงถาวร

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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

189
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายโนนสังข ์- หวัสระ

ใหม่

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

190
โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายโนนสังข ์– โคก

แสว หมูท่ี ่9

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

191
โครงการขยายถนนลูกรังสายกดุปลาค้าว - หนองบัว

 หมูท่ี ่10

เพือ่ใหป้ระชาชน  มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

192
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่11 สายคลองโอบ

 - คลองไผ่งาม

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

193 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่7 สายบุเกษตร

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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194
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่11 สายโสกดิน

แดง – โสกหนิงาม

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

195
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่11 สายโสกหมอ

ยา-โคกเตียน

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

196
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่11 สายประดู่

งาม-โสกดินแดง

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง 5 เมตร ยาว  500 เมตร หนา 0.10 เมตร ตาม

แบบ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ถนนลูกรังยาว

 500 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

197
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโสกดินแดง-โคกแฝก

 หมูท่ี ่11

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5 เมตร  ยาว  600  เมตร  สูง     0.50  เมตร 100,000 100,000 100,000 115,000 100,000
ถนนลูกรังยาว

 600 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

198
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่11 สายคลอง

โอบ-ถนนดํา

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา 0.10 เมตร 115,000 115,000 115,000 100,000 115,000
ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

199 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่12 สายหนองคู

เพือ่ใหป้ระชาชน   มถีนน

สําหรับใช้ในการคมนาคม

ทีส่ะดวก รวดเร็ว

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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

200 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่1 สายคลองไผ่งาม

เพือ่ความสะดวกต่อการ

ลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร

โดยการถมดิน จดุที ่1 กว้าง 5 เมตร ยาว 28 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 4 เมตร จดุที ่2 กว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร

 ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังจํานวน 

2 จดุ

การสัญจร/การ

ขนส่งสะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

201
โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่9 สายหนองตะ

ไกร้

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง   6  เมตร  ยาว 1,800   เมตร หนา 0.10 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ถนนคอนกรีต

 ยาว 1,800 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

202

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายคลองกดุ

ปลาเค้าตอนบน จากทางเขา้บ้านกุม่ถงึฝายนายอน้

สองฝ่ังคลอง

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา ม. 0.10 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ถนนคอนกรีต

ยาว 800 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

203

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายคลองกดุ

ปลาเค้าตอนกลางจากบริเวณทางเขา้บ้านกุม่ - ฝาย

ทดน้ํา

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 4 ม. ยาว 740  ม. หนา 0.10 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังยาว 740

 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง

204
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่5 สายศาลตาปู่-

ซอยลับแล

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 4 ม. ยาว 2,230  ม. หนา  0.10  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังยาว 

2,230 ม.

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง

205

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายคลองกดุ

ปลาเค้าตอนบน จากทางเขา้บ้านกุม่ถงึฝายนายอน้

สองฝ่ังคลอง

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง อบต.

206

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายคลองกดุ

ปลาเค้าตอนกลางจากบริเวณทางเขา้บ้านกุม่ - ฝาย

ทดน้ํา

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 4 ม. ยาว 740  ม.หนา 0.10 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง อบต.

207
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่5 สายศาลตาปู ่-

 ซอยลับแล

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
 กว้าง 4 ม. ยาว 2,230 ม. หนา  0.10 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 เส้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสรรจรไป-มา

กองช่าง อบต.

208
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองตะไกร้ บ้าน

โนนสังข ์หมี ่9

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง   6  เมตร  ยาว 1,800   เมตร หนา 0.10 เมตร 100,000 100,000 100,000 150,000 100,000 1เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

209 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไฮไก ่หมูท่ี ่8
เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

โดยการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไฮไก ่กว้าง 5 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

210
โครงการซ่อมแซมลูกรังหมู่ที่ 5 ซอยลับแล – 

ฟาร์มไก่ นายวเิชียร
เพือ่สะดวกในการสัญจร

กวา้ง  4  เมตร  ยาว  2,000  เมตร    หนา  

0.10 เมตร
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

211
โครงการซ่อมแซมลูกรังสายทางควายฝ่ังซ้าย 

บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3

เพือ่สะดวกในการสัญจร

    ไป – มา
กวา้ง 3 เมตร ยาว 850 เมตร  0.10 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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ว่าจะได้รับ

212 โครงการซ่อมแซมลูกรังสายไร่นายกี้ หมู่ที่ 12
เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร        100,000       100,000      100,000 100,000 100,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร   

ไป-มา

กองช่าง อบต.

213
 โครงการซ่อมแซมลูกรังสายกุดปลาค้าว -

หนองบัว หมู่ที่ 10

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

 จุดที ่1 (บริเวณนาช่างคร – ถนนลาดยาง 

กวา้ง 3 เมตร ยาว  446 เมตร หนา 0.10 เมตร 

        จุดที ่2 (บริเวณนานางคําเมิง -  

ถนนลาดยาง กวา้ง 3 เมตร ยาว  460 เมตร 

หนา 0.10 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

214
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง 

อบต. – บ้านนางเกียบ หมู่ที่ 4

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 3 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.10 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร   

ไป-มา

กองช่าง อบต.

215
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

หนองประดู่ – เขตบ้านโคกสวา่ง หมู่ที่ 4

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 599 เมตร หนา 0.10 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

216
โครงการซ่อมแซมลูกรังสายหนองดง(บริเวณไร่

นางน้อย)หมู่ที่ 2

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.10 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

217
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง

โอบ หมู่ที่ 11

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.10 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

218
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่1

 สายถนนสุรนารายณ์-หน้าวัดบ้านหวัทะเล

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 เมตร - - 240,000 - -

รางระบายน้ํา

ยาว100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง
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รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

219
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

1 จากบ้านนางจําปี-บ้านนางรสรินทร์

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 เมตร - 240,000 - - -

รางระบายน้ํา

ยาว100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

220
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

2 สายบ้านนายมานิตย ์แสงฤทธิ์

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.50  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  200 เมตร - - - - 480,000

รางระบายน้ํา

ยาว 200 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

221
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

2 จากศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก-หว้ยสีมมุ

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.50  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  200 เมตร - - - - 200,000

รางระบายน้ํา

ยาว 200 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

222
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

2  สายเขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

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

บ่อพัก
- - 595,000 - -

รางระบายน้ํา

ยาว 1000 

เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

223
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

2 เขา้บ่อสระแกว้

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
 กว้าง 2 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 1 เมตร - 140,000 - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 70 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

224
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

2 จากหนองโพธิ-์คลองควายเดิน

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  2  เมตร ลึก  3.5  เมตร  ยาว  50 เมตร 120,000 - - 500,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 50 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

225
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

2 สายรอบนอก

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.40 เมตร - - - 200,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 400 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

226
โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียมหมูท่ี ่3 สายคลองหว้า-

หว้ยสีมมุ

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
 ขนาด 1.8 X 1.8 เมตร จํานวน 2 ช่อง - - 200,000 - -

ท่อลอด

เหล่ียมจํานวน

 2 ช่อง

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

227
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

3  จากหว้ยกดุปลาเค้า-สระน้ําบ้านกุม่

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.60  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  500 เมตร - 500,000 - 400,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 500 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง
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228
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําสายคุ้มโนนสะเดา 

หมูท่ี ่4

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  80 เมตร 130,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 400 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

229
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

4 จากบ้านนายเพชร-บ้านนายสังข์

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.20  เมตร ลึก  0.20  เมตร  ยาว  400 เมตร - - - 240,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 400 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

230
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

5 สายเลียบถนนสุรนารายณ์

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

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

 ขา้งทาง
- - - 240,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 1000 

เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

231
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

6 สายหลังโรงเรียนบ้านโคกแสว

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 

เมตรพร้อมฝาปิด
- - - 240,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

232
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

6 บ้านโคกแสว-สายโกกกรุา

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 

เมตรพร้อมฝาปิดทัง้ 2 ขา้ง
180,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

233 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่7
เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 

เมตรพร้อมฝาปิด
- - 50,000 240,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

234
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

7ซอยบ้านนายมลู  ฟากวิลัย

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 

เมตรพร้อมฝาปิด
- - 240,000 - -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

235
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่

 7 สายบ้านนายเล่ียม ฟุง้สกลุ

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30  เมตร ลึก 0.30  เมตร  ยาว  90 เมตร - - 150,000 - -

รางระบายน้ํา

ยาว 90 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

236
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่

 7 สายบ้านนางคม  ชินนอก

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 

เมตรพร้อมฝาปิด
240,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง
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237
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่9

 สายหนองตาปูน

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 

เมตรพร้อมฝาปิด
240,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

238
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

9 ซอยทองดี

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 

เมตรพร้อมฝาปิด
- 240,000 - 350,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

239 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม หมูท่ี ่11 สายคลองโอบ
เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
ขนาด 1.5 X 1.5 เมตร จํานวน 2 ช่อง - - 100,000 - -

ท่อลอด

เหล่ียมจํานวน

 2 ช่อง

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

240
โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม หมูท่ี ่11 สายคลองหว้ย

ดินดํา

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
ขนาด 1.5 X 1.5 เมตร จํานวน 2 ช่อง - - - - 350,000

ท่อลอด

เหล่ียมจํานวน

 2 ช่อง

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

241
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

11 สายบ้านนางแพงศรี-ปัม้ PT

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.20  เมตร  ยาว  200 เมตร ลึก  0.20  เมตร

  พร้อมฝาปิด
- - - - 480,000

รางระบายน้ํา

ยาว 200 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

242
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่

12 สายแสงตะวัน

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30 เมตร  ยาว  100 เมตร  ลึก  0.30  เมตร - - - - 200,000

รางระบายน้ํา

ยาว 200 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

243
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา จากบ้านนางบัวพา –

 สามแยก หมู ่3

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 0.30 เมตร 

พร้อมฝาปิด
- - 152,000 - -

รางระบายน้ํา

ในชุมชน

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

244
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําสายขา้งวัด-คลองไผ่

งาม หมูท่ี ่1

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก

โดยการกอ่สร้างรางระบายน้ําสายขา้งวัด-คลองไผ่งาม

 หมูท่ี ่1
- - 100,000 - - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.

245
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําซอยกลางบ้าน

บริเวณหน้าบ้านนายสมพงษ์ เวินขนุทุด หมูท่ี ่9

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้างรางระบายน้ําซอย

กลางบ้านบริเวณหน้าบ้านนายสมพงษ์ เวินขนุนา 

กว้าง 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 42 เมตร

- - - 250,000 - 1 เส้น ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.
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246
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําพร้อมฝาปิด

สายสุรนารายณ์ – หน้าวดัหัวทะเล หมู่ที่ 1

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ในชุมชน

โดยก่อสร้างรางระบายน้ํา จุดที ่1ฝ่ังบ้าน อบต.

พลอย กวา้ง 0.30  เมตร ยาว 79.25 เมตร ลึก 

0.30 เมตร  จุดที ่2 ฝ่ังบ้านพ่อ อบต.พลอย 

กวา้ง 0.30  เมตร ยาว 79.25 เมตร ลึก 0.30 

เมตร  รวมความยาว 158.50 เมตร

- - 200,000 - -   1 สาย

ชุมชลสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง

กองช่าง อบต.

247
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหนองเสือนวล หมู่ที่ 2

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ในชุมชน

โดยการซ่อมแซมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กจุดที1่ กวา้ง 2 เมตร ยาว 64 เมตร ลึก 

1.50 เมตร                                            

      จุดที2่ กวา้ง 2 เมตร ยาว 74 เมตร ลึก 

1.50 เมตร                                            

      จุดที3่ กวา้ง 2 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 

1.50 เมตร

- - - - 300,000   1 สาย

ชุมชลสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง

กองช่าง อบต.

248

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายถนน

สุวรรณศรี จากหน้าบ้านนางสาวเบา แปลงวลัิย

 – หน้าบ้านนางดง เฝ้าหนองดู่  หมูที่ 3

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

 โดยการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดกวา้ง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว    40 เมตร
- - - - 200,000 1 แห่ง

ลดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
กองช่าง อบต.

249
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําซอยเจริญผล 

หมู่ที่ 12

เพือ่ระบายน้ําได้สะดวก

 ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

 โดยการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดกวา้ง

 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว    148 เมตร 

 พร้อมวางท่อ pvc  Ø ขนาด 5 นิ้ว

- - 300,000 200,000 - 1 แห่ง
สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

250
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา หมูท่ี ่3  

จากบ้านนายไข่-คลองทางควายเดิน

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30 เมตร ลึก  3.5  เมตร  ยาว  100 เมตร - 200,000 - -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

251
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่

 10 ซอยหลังโรงเรียน-เลียบหว้ยสีมมุ

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  10 ยาว 100 เมตร - 50,000 - 200,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง
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252
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่

 11 สายสุรนารายณ์-สถานีตํารวจภธูรบ้านหวัทะเล

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 

เมตรพร้อมฝาปิด
- - - 200,000 -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

253
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่

 11 สายบ้านนายวิเชียร-บ้านนางวลาลักษณ์

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30  เมตร ลึก  0.40  เมตร  ยาว  100 เมตร

 พร้อมฝาปิด
- - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

254
โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม หมูท่ี ่11 สายคลอง

โอบ

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
ขนาด 1.5 X 1.5 เมตร จํานวน 2 ช่อง -        350,000 - -

ท่อลอด

เหล่ียมจํานวน

 2 ช่อง

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

255
โครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ํา ซอยกลาง

หน้าบ้าน นางวรัญญา อาบสุวรรณ์ หมูท่ี ่11

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจร
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร - - - - 158,000

ถนนคอนกรีต

 ยาว 170  

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กองช่าง

256
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ํา หมูท่ี ่10 ซอยบ้าน

ผู้ช่วยประสาน กิง่ปลัด – ลําหว้ยสีมมุ

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงั

ภายในชุมชน
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 150 ม. - - 247,000 - -

รางระบายน้ํา

ยาว 150 ม.

ลดปัญหาน้ําท่วม

ขงัภายในหมูบ่้าน
กองช่าง

257
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําจากบ้านนางบัวพา 

ไปถงึบ้านนายประยรู หมู ่3

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 90 เมตร 

พร้อมตะแกรงเหล็ก 3 ช่วงๆละ 5 เมตร
- - - - 150,000 1 แหง่

น้ําไหลสะดวก น้ํา

ไมท่่วมขงั
กองช่าง อบต.

258

โครงการซ่อมแซมตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ํา ถนน

 หน้าบ้านนายประจวบ ฝ่ังสระ และหน้าบ้านนาย

ป่าย รวม 2 จดุ หมูท่ี ่3

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจร

ซ่อมแซมตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ํา ถนน หน้าบ้าน

นายประจวบ ฝ่ังสระ และหน้าบ้านนายป่าย รวม 2 

จดุ ยาว 9 เมตร กว้าง 0.30 เมตร

- 50,000 50,000 - - 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

259
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ํา จาก สามแยกหน้า

ศูนย ์ถงึบ้านนายวิเชียร วงสูงเนิน หมูท่ี ่11

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้างรางระบายน้ําจาก สาม

แยกหน้าศูนย ์ถงึบ้านนายวิเชียร วงสูงเนิน ยาว 200 

เมตร

- - 50,000 - - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.

260
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ํา จาก สามแยกหน้า

ศูนย ์ถงึบ้านนางนารี โมง่ประณีต หมูท่ี ่11

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้างรางระบายน้ําจาก สาม

แยกหน้าศูนย ์ถงึ ถงึบ้านนางนารี โมง่ประณีต ยาว 

220 เมตร

- - 50,000 - - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.

261

โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําจากส่ีแยกบ้านนาง

แพงศรี มกุขนุทด ถงึ สามแยกบ้านเช่า นางสําลี 

แสงฤทธิ์  หมูท่ี ่11

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก

โดยการซ่อมแซมรางระบายน้ําจากส่ีแยกบ้านนาง

แพงศรี มกุขนุทด ถงึ สามแยกบ้านเช่า นางสําลี แสง

ฤทธิ์  ยาว 200 เมตร

- - 150,000 - - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.
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262
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําบ้านนางวลาลักษณ์ 

ฝ่ายประสิทธิ์  หมูท่ี ่11

เพือ่สะดวกในการสัญจร

และเระบายน้ําได้สะดวก

โดยการซ่อมแซมรางระบายน้ําบ้านนางวลาลักษณ์ 

ฝ่ายประสิทธิ์ กว้าง 30x30 เมตรยาว 103 เมตร
- - 182,000 - - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.

263
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําซอยกลางบ้าน

บริเวณหน้าบ้านนายสมพงษ์ เวินขนุทุด หมูท่ี ่9

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณซ่อมแซมรางระบายน้ําซอย

กลางบ้านบริเวณหน้าบ้านนายสมพงษ์ เวินขนุนา 

กว้าง 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 42 เมตร

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

264
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําสายบ้านนายสอิง้ 

หมูท่ี ่2

ลดปัญหาน้ําท่วมขงั

ภายในหมูบ่้าน

โดยการซ่อมแซมรางระบายน้ํา สายบ้านนายสะอิง้ 

กว้าง 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร
- - 60,000 90,000 - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.

265

โครงการซ่อมแซมรางระบายพร้อมฝาปิดน้ํา

จากหน้าบ้านนายสุวรรณ ถึง ถนนลาดยาง  

หมู่ที่ 3

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ในชุมชน
กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 42 เมตร ลึก 0.30 เมตร - - - -        100,000

รางระบาย

น้ํายาว 42 

เมตร

ชุมชลสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง

กองช่าง อบต.

266
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําคสล.จากคลอง

ทางควายเชื่อมห้วยสีมุม  หมู่ที่ 10

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

 โดยทําการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 

 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 63 ท่อน และ

ก่อสร้างกําแพงปากท่อ    จํานวน 1 ด้าน

- - - - 261,900 1 แห่ง
ลดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
กองช่าง อบต.

267
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําและวางท่อ

ระบายน้ําสายข้างวดัหัวทะเล หมู่ที่ 1

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

โดยทําการซ่อมแซมรางระบายน้ํา จุดที ่1 กวา้ง

 0.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร       

    จุดที ่2 วางท่อระบายน้ําขนาด 0.60 x 1.00

 เมตร  จํานวน  220 เมตร

- - - - 250,000 1 แห่ง
ลดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
กองช่าง อบต.

268
 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ําสายหน้าบ้าน 

อบต.ศิริ – ห้วยดินดํา  หมู่ที่ 7

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

โดยการซ่อมแซมรางระบายน้ํา กวา้ง 1.00 

เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร
- - - 22,000 200,000 1 แห่ง

ลดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
กองช่าง อบต.

269
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา สายคลองโอบ

 บริเวณ นานายสุวรรณ์ หมู่ที่ 11

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

 โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ขนาด 

1.00x1.00 เมตร จํานวน 7 ท่อน พร้อมยาแนว

ประสานท่อ และลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว 8 

เมตร หนา 0.10 เมตร

- - - 22,000 - 1 แห่ง
สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.
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270
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา สายคลองโอบ 

(บริเวณ นานางตุ๋ย) หมู่ที่ 11

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

 โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ขนาด 

1.00x1.00 เมตร จํานวน 7 ท่อน และท่อขนาด

 0.40 x 1.00เมตร จํานวน 4 ท่อน พร้อมยา

แนวประสานท่อ และลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว 8

 เมตร หนา 0.10 เมตร

- - - - 25,000 1 แห่ง
สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

271
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําสายคลองโอบ 

(บริเวณไร่นางสําเร็จ) หมู่ที่ 11

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

 โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ขนาด 

1.00x1.00 เมตร จํานวน 7 ท่อน  พร้อมยา

แนวประสานท่อ และลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว 8

 เมตร หนา 0.10 เมตร

- - - - 22,000 1 แห่ง
สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

272
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําสายคลองโอบ 

(บริเวณไร่หมวดรอด) หมู่ที่ 11

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

 โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ขนาด 

1.00x1.00 เมตร จํานวน 7 ท่อน พร้อมยาแนว

ประสานท่อ และลูกรังกวา้ง 5 เมตร ยาว 8 

เมตร หนา 0.10 เมตร

- - - 375,000 22,000 1 แห่ง
สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

273
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมทูี ่

1 สายโสกโก-โคกเตียน

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร หนา 0.10 เมตร - - - 375,000 -
ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

274
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

1 สายคลองไผ่งาม-โคกเตียน

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.10  

เมตร
- - 375,000 - -

ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

275
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

2 สายหวันา-ดอนตูม

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา 0.10 เมตร - - 375,000 - -
ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

276
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

2 สายคลองหวัยสีมมุ-คลองไผ่งาม สายหวันา-ดอนตูม

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,800  เมตร  สูงเฉล่ีย 1  เมตร - 540,000 - 300,000 -
ถนนลูกรังยาว

 1,600 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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277
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

2 สายหวันา-ทุง่ตับเต่า

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5  เมตร  ยาว  800  เมตร  สูงเฉล่ีย 1 เมตร - - - 900,000 -
ถนนลูกรังยาว

 800 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

278

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดินสาย 

หมูท่ี ่2 สายตามแนวทีส่าธารณะประโยชน์หนอง

แหว้-หนองขาม

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  6  เมตร  ยาว  2,000  เมตร สูงเฉล่ีย 1 เมตร - - - 225,000 -
ถนนลูกรังยาว

 2,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

279
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

2 สายตามแนวทีส่าธารณะประโยชน์

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  6  เมตร  ยาว  500  เมตร สูงเฉล่ีย 1  เมตร - - - 375,000 -
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

280
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

2 สายหนองขา้วเหมา้-หนองขาม

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.50  

เมตร
- - - 750,000 -

ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

281
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

2 สายทุง่ตับเต่า-โสกโก

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.50  

เมตร
- - 200,000 - -

ถนนลูกรังยาว

 2,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

282
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี 

2 สายดอนตูม-โสกโก

-พือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.50  

เมตร
- 750,000 - 450,000 -

ถนนลูกรังยาว

 2,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

283
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดินหมูท่ี2่ 

หนองขาม-หนองดง

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.50  

เมตร
- - - 36,000 -

ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

284
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

2 สายหนองเสือนวล

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  4 เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.10  เมตร - - 200,000 - -
ถนนลูกรังยาว

 120 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

285
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

2 สายหวันา – คลองไผ่งาม

-เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา 0.10 เมตร - - 375,000 - -
ถนนลูกรังยาว

 1000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

286
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

4 สายหนองไมแ้ดง-ทะเลสีดอ

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.10  เมตร - - 375,000 - -
ถนนลูกรังยาว

 1000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

287
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

4 สายคลองทางควาย จากนานายกอ้นถงึวัดบ้านกุม่

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5  เมตร  ยาว  800  เมตร  หนา  0.10  เมตร - 300,000 - - -
ถนนลูกรังยาว

 800 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

288
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

4 สายหนองไมแ้ดง-ทะเลสีดอ

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5  เมตร  ยาว  800  เมตร  หนา  0.10  เมตร - 200,000 - - -
ถนนลูกรังยาว

 800 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

289
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

4 สายฉางเกบ็ขา้ว

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  50  เมตร  สูงเฉล่ีย 0.80 

เมตร พร้อมลงลูกรังตลอดสาย
- 150,000 - - -

ถนนลูกรังยาว

 50 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

290
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

5 สายหนองสะแก - โรงน้ําตาล

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.10 เมตร - 450,000 - - -
ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

291
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

6 สายมว่งน้อย - มว่งใหญ่

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  4 เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.10  เมตร - 150,000 150,000 - -
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

292
โครงการยกร่องพูนดินขึน้รูปคันทางพร้อมลงลูกรัง 

สายสามคัคีร่วมใจ หมูท่ี ่6

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  4 เมตร  ยาว  600  เมตร  หนา  0.10  เมตร 200,000 - - - -
ถนนลูกรังยาว

 600 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

293
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดินหมูท่ี ่7

 สายนาในบ้านหนองดง

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง 5 เมตร ยาว  480 เมตร  หนา 0.10 เมตร - - 180,000 30,000 -
ถนนลูกรังยาว

 480 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

294
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

7 สายนานายบุญมา กามขนุทด

เพือ่ใหเ้กษตรกรภายใน

ตําบลหวัทะเลมเีส้นทางใน

การสัญจรเขา้พืน้ที่

การเกษตรได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว  100 เมตร สูงเฉล่ีย 0.10 เมตร - - - 200,000 -
ถนนลูกรังยาว

 100 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

295
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

7 สายรอบป่าสาธารณะหนองโสน

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5 เมตร ยาว 500  เมตร  หนา  0.10  เมตร - 187,500 - - -
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

296
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดินสาย 

หมูท่ี ่7  คลองเกา่

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง   4  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนา    0.10  

เมตร
- 450,000 - - -

ถนนลูกรังยาว

 1,500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

297
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

7 สายไร่นายสุระ กามขนุทด-ป่าสาธารณะหนองเกตุ

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา  0.10 เมตร - - 450,000 - -
ถนนลูกรังยาว

 1,500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

298
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

7 สายหนองโสน - หนองสนิม

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,700  เมตร  หนา  0.10  

เมตร
- - 510,000 150,000 -

ถนนลูกรังยาว

 1,700 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

299
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

7 สายหลังคลองลาดยางไปจรดคลองหมูบ่้าน

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  4 เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.10  เมตร - - - 75,000 -
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

300
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

8 สายบ้านหวัสระ - บ้านหนองดง

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5 เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.10  เมตร - - - 225,000 -
ถนนลูกรังยาว

 200 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

301
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

8 สายโศกแค-หนองแดง

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  6 เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา 0.10  เมตร - - - 450,000 -
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

302
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดินสาย 

นายอดุม ปัดจนัทึก หมูท่ี ่8

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.50  เมตร - - - 200,000 -
ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

303
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังหรือยกร่องพูนดิ หมูท่ี ่9 

สายโคกกระดูกอืง่

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง 4 เมตร    500  เมตร  หนา  0.10 - - 250,000 - -
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

304
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

9 สายหวันา

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5 เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.50  เมตร - - 287,500 - -
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

305
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

9 สายหนองคู

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร - - - 375,000 -
ถนนลูกรังยาว

 200 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

306
โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดิน หมูท่ี ่

11 สายคลองโอบ-คลองไผ่งาม

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา   0.10  

เมตร
- - - 63,000 -

ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

307 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่2 สายหนองขาม-ท่าด่าน

- เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนลูกรังใหไ้ด้มาตรฐาน

และมัน่คงถาวร

กว้าง  5  ยาว   70  เมตร  หนา  0.50  เมตร - - - 100,000 -
ถนนลูกรังยาว

 70 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

308
โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่4 จากนานายใบ-ถนนสุร

นารายณ์

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

309 โครงการลงลูกรังสายบ้านพ่อดํา หมูท่ี ่4

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร - - 50,000 100,000 -
ถนนลูกรังยาว

 150 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

310 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่5 สายบุเกษตร

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

311 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่5 สายรอบหนองสะแก

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

312 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่5 สายท่าขีเ้ถา้

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5 เมตร  ยาว  500  เมตรหนา 0.10 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ถนนลูกรังยาว

 500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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ว่าจะได้รับ

313 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่5 สายหนองโสน

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

 กว้าง  5 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

314
โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่6 สายหนองตะไกร้ -บ้าน

โคกแสว

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  4 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.10  เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

315
โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่6 หนองมว่งน้อย-โคกแสว 

บ้านโคกแสว

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  6 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

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

316 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่6 สายหนองง้ิว บ้านโคกแสว

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  6 เมตร  ยาว  1,200  เมตร  หนา   0.10 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
ถนนลูกรังยาว

 1,200 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

317 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่8 สายบ้านเกา่-หนองดง

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5 เมตร  ยาว  6,000  เมตร  หนา   0.10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ถนนลูกรังยาว

 6,000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

318 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่8 สายหนองแดง-หนองดง

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  5 เมตร  ยาว  5,000  เมตร  หนา   0.10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ถนนลูกรังยาว

 5,000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

319
โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่9 สายนานายเฉลย-นานาย

สมพงษ์

- เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนลูกรังใหไ้ด้มาตรฐาน

และมัน่คงถาวร

กว้าง 5 ยาว 1,000 เมตร  หนา 0.10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ถนนลูกรังยาว

 1,000 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

320 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่10 สายกดุปลาค้าวหนองบัว

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร  หนา 0.10 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ถนนลูกรังยาว

 3,500 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

321 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่11 สายคลองโอบ-ถนนดํา

- เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนลูกรังใหไ้ด้มาตรฐาน

และมัน่คงถาวร

กว้าง  5  ยาว   1,000  เมตร  หนา  0.10  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ถนนลูกรังยาว

 1,000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.
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322 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่12 สายคูขาด

- เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนลูกรังใหไ้ด้มาตรฐาน

และมัน่คงถาวร

กว้าง  4 เมตร  ยาว   735  เมตร  หนา  0.10  เมตร - - - 100,000 -
ถนนลูกรังยาว

 735 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

323 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่12 สายทุง่ประดู่

- เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนลูกรังใหไ้ด้มาตรฐาน

และมัน่คงถาวร

กว้าง  4  ยาว   1,000  เมตร  หนา  0.10  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ถนนลูกรังยาว

 1,000 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

324 โครงการลงลูกรัง หมูท่ี ่12 สายกระทุม่ลาย

เพือ่ดําเนินการกอ่สร้าง

ถนนใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึน้

กว้าง  4 เมตร  ยาว  900  เมตร  หนา  0.10  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ถนนลูกรังยาว

 900 เมตร

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

325
โครงการลงลูกรังสายหวันา-เลียบคลองกระทุม่ลาย 

หมูท่ี ่8

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจร

โดยการลงลูกรังสายหวันา-เลียบคลองกระทุม่ลาย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

326 โครงการลงลูกรังสายลับแล - บ่อน้ํานายแล หมูท่ี ่5
เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายลับแล-บ่อน้ําแล กว้าง

 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร
- - 50,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

327 โครงการลงลูกรังสายลับแล – บ้านนายชื้น หมูท่ี ่5
เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายลับแล – บ้านนานชื้น

 กว้าง 4 เมตร ยาว  232 เมตร หนา 0.10 เมตร
- - 50,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

328
โครงการลงลูกรังสายหลังโรงเรียนเขาดิน – ไร่นาย

ดูด แสงฤทธิ์ หมูท่ี ่5

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายหลังโรงเรียนเขาดิน –

 ไร่นายดูด แสงฤทธิ์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร

 หนา 0.10  เมตร

- - 60,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

329
โครงการลงลูกรังสายศาลตาปู ่– นานางประมวล 

เป้าประจําเมอืง หมูท่ี ่5

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายศาลตาปู ่– นานาง

ประมวล เป้าประจําเมอืง กว้าง 5 เมตร ยาว 350 

เมตร หนา 0.10 เมตร

- - 40,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

330
โครงการลงลูกรังสายบ้านโคกแสว หมูท่ี ่6 – เขต

บ้านหนองกราด ตําบลหนองกราด อําเภอ ด่านขนุทด

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายบ้านโคกแสว – เขต

บ้านหนองกราด ตําบลหนองกราด  กว้าง 5 เมตร 

ยาว 800 เมตร 0.10 เมตร

- - 99,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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331
โครงการลงลูกรังสายบ้านโคกแสว – เขตบ้านหนอง

แหน ตําบลบ้านแปรง หมูท่ี ่6

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายบ้านโคกแสว – เขต

บ้านหนองแหน ตําบลบ้านแปรง
- - - 99,000 - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

332 โครงการลงลูกรังสายโคกแสวหนองอเีป็ด หมูท่ี ่6
เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายโคกแสวหนองอเีป็ด  

กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร 0.10 เมตร
- - 80,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

333
โครงการลงลูกรังสายหวันา – เลียบคลองกระทุม่ลาย

 หมูท่ี ่8

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกลังสายหวันา – เลียบคลอง

กระทุม่ลาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 

0.10 เมตร

- - 42,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

334 โครงการลงลูกรังซอยใหมบ่้านพ่อใหญ่จนัทร์ หมูท่ี ่11
 เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังซอยใหมบ่้านพ่อใหญ่

จนัทร์ กว้าง  3  เมตร  ยาว 30 เมตร   หนา 0.10 

เมตร

- - 50,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

335 โครงการลงลูกรังสายโคกแสว – หนองง้ิว  หมูท่ี ่6
 เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายสายโคกแสว – หนอง

ง้ิว กว้าง  5  เมตร  ยาว 1,200  หนา 0.10 เมตร
- - 100,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

336
โครงการซ่อมแซมสาย โคกแสว หมูท่ี ่6 – หนอง

แหน ต.บ้านแปรง อ.ด่านขนุทด

เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณซ่อมแซมลูกรังสายโคกแสว – 

หนองแหน กว้าง 6  เมตร ยาว  1,500 เมตร หนา 

0.10 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

337 โครงการลงลูกรังสายคลองดินดํา หมูท่ี ่7
เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายคลองดินดํา กว้าง 4 

เมตร ยาว  500 เมตร หนา 0.10 เมตร
- - 50,000 67,000 - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

338 โครงการลงลูกรังสายคูขาด หมูท่ี ่12
เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณลงลูกรังสายคลองดินดํา กว้าง 6 

เมตร ยาว  800 เมตร หนา 0.10 เมตร
- - 67,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

339 โครงการลงลูกรังสายคลองหว้า บ้านกุม่ หมูท่ี3่
 เพือ่ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

จดัสรรงบประมาณ กว้าง 4 เมตร  ยาว950  หนา 

0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด 0.60x1.00

 เมตร จํานวน 5 ท่อน

- - 99,000 60,000 - 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

340
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังหน้า

บ้านนางกัญญา หมู่ที่ 4 – วดัป่า หมู่ที่ 10

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ลดปัญหาฝุ่นละออง

กวา้ง  4  เมตร  ยาว  480  เมตร    หนา  0.10

 เมตร
- - - 50,000 -     1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

341 โครงการลงลูกรังสายนาห้วย หมู่ที่ 5 เพือ่สะดวกในการสัญจร
กวา้ง  3  เมตร  ยาว  350  เมตร    หนา  0.10

 เมตร
- - - 50,000 -   1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

342
โครงการลงลูกรังสายนายฉะอ้อน เจริญสุข หมู่

ที่ 5
เพือ่สะดวกในการสัญจร

กวา้ง  3  เมตร  ยาว  300 เมตร    หนา  0.10 

เมตร
- - - 70,000 -     1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

343
โครงการลงลูกรังสายศาลตาปู ่– นาตาลอย 

หมู่ที่ 5
เพือ่สะดวกในการสัญจร

กวา้ง  3  เมตร  ยาว  500  เมตร    หนา  0.10

 เมตร
- - - 80,000 -   1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

344
 โครงการลูกรังสายศาลตาปู ่– นานายสมบูรณ์ 

เป้าประจําเมือง หมู่ที่ 5
เพือ่สะดวกในการสัญจร

กวา้ง  3  เมตร  ยาว  695  เมตร    หนา  0.10

 เมตร
- - - 90,000 -   1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

345
โครงการลงลูกรังสายศาลตาปู ่-เขตพืน้ที่ ทต.

หนองบัวโคก
เพือ่สะดวกในการสัญจร

กวา้ง  3  เมตร  ยาว  1,000  เมตร    หนา  

0.10 เมตร
- -        300,000 - -   1 สาย

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

346 โครงการซ่อมแซมลูกรังสายข้างลานกีฬา หมู่ที่ 3
เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 90  เมตร  0.10เมตร - - - - 150,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร   

ไป-มา

กองช่าง อบต.

347
โครงการซ่อมแซมลูกรังสายคูขาด(บริเวณไร่

นายยศพล ฝ่ังสระ) หมู่ที่ 12

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 595 เมตร  0.10 เมตร - - - 200,000 200,000 1 แห่ง

ลดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

348
โครงการยกร่องพูนดินสายนานายจําลอง หมู่ที่

 12

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

กวา้ง 4 เมตร ยาว 173 เมตร  สูงเฉล่ีย0.50 

เมตร
- - 200,000 - - 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

349 โครงการซ่อมแซมลูกรังสายไร่นางเกตุหมู่ที่ 12
เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 324 เมตร  0.10 เมตร - - - 250,000 200,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

350 โครงการลงลูกรังสายไร่นายแสวง หมู่ที่ 8
เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร - - - 200,000 - 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

351
โครงการลงลูกรังสายโคกเตียน – บุเกษตร หมู่

ที่ 11

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

กวา้ง  4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.10 

เมตร
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

352
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

โคกเตียน – บุเกษตร หมู่ที่ 11

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา

กวา้ง  4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 

เมตร
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร   

ไป-มา

กองช่าง อบต.

353 โครงการลงลูกรังสายรอบหนองสะแก หมู่ที่ 5
เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

354
โครงการลงลูกรังสายโสกดินแดง – ป่าสงวน 

ต.บ้านตาล

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร   

ไป-มา

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

355
โครงการลงลูกรังสายบุเกษตร – ลาดยางหนอง

ดง หมู่ที่ 7

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

356
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําคอนกรีตสายคลอง

หว้า(บริเวณนานายเงิน) บ้านกุม่ หมูท่ี ่3

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

โดยทําการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา 0.80x1.00 เมตร 

จํานวน 15 ท่อน
- - - - 70,300

วางท่อระบาย

น้ํา

สามารถระบายได้

เร็วขึน้ ในช่วงน้ํา

หลาก

กองช่ง

357
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําคอนกรีตสายทาง

ควาย(บริเวณฝายน้ําล้น)บ้านหนองประดู่ หมูท่ี ่4

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

โดยทําการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา 1.00x1.00 เมตร 

จํานวน 10 ท่อน
- - - - 71,300

วางท่อระบาย

น้ํา

สามารถระบายได้

เร็วขึน้ ในช่วงน้ํา

หลาก

กองช่ง

358

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําคอนกรีตคลองกดุ

ปลาเค้า-คลองทางควาย(บริเวณนานายป่าน)บ้าน

หนองประดู่ หมูท่ี ่4

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

โดยทําการรซ่อมแซมท่อระบายน้ํา 0.40x1.00 เมตร 

จํานวน 79 ท่อน
- - - - 99,800

วางท่อระบาย

น้ํา

สามารถระบายได้

เร็วขึน้ ในช่วงน้ํา

หลาก

กองช่ง

359
โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม หมูท่ี ่3 บริเวณนา

หมออําพร ขยนังาน

เพือ่กกัเกบ็น้ําใช้ใน

การเกษตร

สภาพเดิม เป็นช่องระบายน้ําด้วยท่อคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 13 เมตร             

เป้าหมาย ทําการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต

เสริมเหล็ก

- - - - 200,000 1 แหง่

เกษตรกรใน

ตําบลหวัทะเลมนี้ํา

เพือ่ใช้ทํา

การเกษตรเพิม่

มากขึน้

กองช่าง

360
โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้น หมูท่ี ่3 สายทางควาย

เดิน

เพือ่กกัเกบ็น้ําใช้ใน

การเกษตร

สภาพเดิม เป็นฝายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กซ้ึงมขีนาด

สูงทําใหเ้กดิน้ําท่วมขงัขนาดกว้าง3 เมตรยาว13เมตร 

เป้าหมาย ทําการปรับปรุง-ซ่อมแซมฝายน้ําล้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก

- 200,000 - - - 1 แหง่

เกษตรกรใน

ตําบลหวัทะเลมนี้ํา

เพือ่ใช้ทํา

การเกษตรเพิม่

มากขึน้

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

361
โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้น หมูท่ี ่3 จดุนานาย

สมควร สายคลองหว้า

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

พืน้ทีก่ารเกษตร

สภาพเดิม เป็นฝายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กซ้ึงมขีนาด

สูงทําใหเ้กดิน้ําท่วมขงั ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 13 

เมตร                                                 

เป้าหมาย ทําการปรับปรุง-ซ่อมแซมฝายน้ําล้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก

- 200,000 - 100,000 - 1 แหง่

ลดปัญหาพืน้ผล

การเกษตรได้รับ

ความเสียหายจาก

น้ําท่วมขงั

กองช่าง อบต.

362
โครงการซ่อมแซมท่อดาดคอนกรีต หมูท่ี ่1 บริเวณ

นาตาเหวย

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

พืน้ทีก่ารเกษตร

สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง                                 

   เป้าหมาย ทําการซ่อมแซมท่อดาดคอนกรีตเสริม

เหล็ก

- - 100,000 250,000 - 1 แหง่

ลดปัญหาพืน้ผล

การเกษตรได้รับ

ความเสียหายจาก

น้ําท่วมขงั

กองช่าง อบต.

363
โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม หมูท่ี ่9 สายถนน

อสีานเขยีว

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

พืน้ทีก่ารเกษตร

สภาพเดิม เป็นท่อลอดเหล่ียมทีม่สีภาพชํารุด          

 เป้าหมาย ทําการซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม
- 100,000 - - - 1 แหง่

ลดปัญหาพืน้ผล

การเกษตรได้รับ

ความเสียหายจาก

น้ําท่วมขงั

กองช่าง อบต.

364
โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ําคอนกรีตสาย

คลองหว้า(บริเวณนานายเงิน) บ้านกุม่ หมูท่ี ่3

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

โดยทําการวางท่อระบายน้ํา 0.80x1.00 เมตร จํานวน

 15 ท่อน ตามแบบที ่อบต.กําหนด
- - 70,300 - -

ท่อระบายน้ํา

จํานวน 1 แหง่

มที่อระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก มนี้ํา

เพียงพอในการทํา

การเกษตร

กองช่าง อบต.

365
โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายคอนกรีตสายทาง

ควาย(บริเวณฝายน้ําล้น)บ้านหนองประดู่ หมูท่ี ่4

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

โดยทําการวางท่อระบายน้ํา 1.00x1.00 เมตร จํานวน

 10 ท่อน ตามแบบที ่อบต.กําหนด
- - 51,300 - -

ท่อระบายน้ํา

จํานวน 1 แหง่

มที่อระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก มนี้ํา

เพียงพอในการทํา

การเกษตร

กองช่าง อบต.

366

โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ําคอนกรีตคลอง

กดุปลาเค้า-คลองทางควาย(บริเวณนานายป่าน)

บ้านหนองประดู่ หมูท่ี ่4

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

โดยทําการวางท่อระบายน้ํา 0.40x1.00 เมตร จํานวน

 79 ท่อน
- - 99,800 - -

ท่อระบายน้ํา

จํานวน 1 แหง่

มที่อระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก มนี้ํา

เพียงพอในการทํา

การเกษตร

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

367 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํานานายช่วย หมูท่ี ่9

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

ซ่อมแซมท่อระบายน้ํานานายช่วย ยาว 5 เมตร  

ขนาดท่อ 0.80 เมตร
- - 50,000 - - 1 แหง่

มที่อระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก มนี้ํา

เพียงพอในการทํา

การเกษตร

กองช่าง อบต.

368 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา สายลับแล หมทูี ่5

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

ซ่อมแซมวางท่อขนาด 0.30x1.00 เมตร จํานวน 122

 ท่อน
- 52,000 - - - 1 แหง่

มที่อระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก มนี้ํา

เพียงพอในการทํา

การเกษตร

กองช่าง อบต.

369
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา สายประปาหมูบ่้าน 

หมูท่ี ่5

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

โดยการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา สายประปาหมูบ่้าน 

หมูท่ี ่5
- - 50,000 - - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.

370
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําหมูท่ี ่11 บริเวณนา

นายสําเริง

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก มนี้ําเพียงพอใน

การอปุโภค-บริโภคและทํา

การเกษตร

โดยซ่อมแซมท่อระบายน้ําหมูท่ี ่11 บริเวณนานาย

สําเริง ท่อขนาด 80 x 1.00 เมตร จํานวน 16 ท่อน 

วาง 2 แถว

- - 150,000 - - 1 แหง่

มที่อระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก มนี้ํา

เพียงพอในการทํา

การเกษตร

กองช่าง อบต.

371
 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บล็อกคอนเวิส

สําเร็จ บริเวณด้านหลัง อบต. หมูท่ี ่10

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก

โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมบล็อคคอนเวิสสําเร็จ 

ยาว 70 เมตร พร้อมถมดิน
- - 150,000 - - 1 เส้น

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.

372
โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยบ้านนายกี ้หาญวิชา 

หมูท่ี ่12

เพือ่สามารถระบายน้ําได้

สะดวก

จดัสรรงบประมาณวางท่อระบายน้ําซอยซอยบ้าน

นายกี ้หาญวิชา กว้าง 0.30 x 0.30 เมตร  30 ท่อน
- - 13,300 - - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.

373
โครงการลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบล็อกคอน

เวิสสายคลองไผ่งาม หมูท่ี ่1

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

พืน้ทีก่ารเกษตร

จดัสรรงบประมาณลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

บล็อกคอนเวิสสายคลองไผ่งาม  ขนาดท่อ 1.00 เมตร

 จํานวน 16 ท่อน

- - 90,000 - - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.
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ว่าจะได้รับ

374
โครงการซ่อมแซมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายฝายนานายสมหมาย หมู่ที่ 11

เพือ่ระบายน้ําได้สะดวก

 ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

โดยการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   Ø  

ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 8 ท่อน
- - - - 50,000 1 แห่ง

สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

375
โครงการซ่อมแซมวางท่อ คสล. สายโสกแค – 

หนองแดง หมู่ที่ 8

เพือ่สามารถระบายน้ํา

ได้สะดวก

โดยการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 

ขนาด 0.40 เมตร  จํานวน 7 ท่อน ลึก 1 เมตร
- - - 300,000 22,000 1 แห่ง

สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง อบต.

376
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึง

ทะเลสีดอ หมูท่ี ่1

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร          300,000 300,000 300,000 300,000        300,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

377
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคก

เตียน - โศกหมอยา  หมูท่ี ่1

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว 8,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000        500,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 8,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

378
โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มคลองไผ่งามขา้งวัดหวั

ทะเล หมูท่ี ่1

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
ตามแบบ อบต.กําหนด 300,000 - - - - 1 แหง่

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

379
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นาไร่ - บ้านแมสํ่าเนียง หมูท่ื่1

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว  500  เมตร หนา 0.15 เมตร - - 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

380
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําสายบ้านนางน้ําด้วง -

 บ้านนางลาวัลย ์หมูท่ี ่1

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30 เมตร ลึก 0.30  เมตร  ยาว  100 เมตร 240000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

381
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําสายนาง น.ส.เรียม - 

บ้านนายพลอย หมูท่ี ่1

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  100 เมตร - 300,000 300,000 300,000 -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง อบต.

382
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําสายนายสมบัติ - 

บ้านนางบัวฮอง หมูท่ี ่1

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30 เมตร ลึก   0.30 เมตร  ยาว  100 เมตร - 300,000 300,000 300,000 - 1 แหง่

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง อบต.

383
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําสายสมบัติ - บ้าน 

อบต.สุพิน หมูท่ี ่1

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  100 เมตร - 300,000 300,000 300,000 - 1 แหง่

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง อบต.
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384

โครงการซ่อมแซมหรือลงหนิคลุกและวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหว้ยสีมมุ - 

ชลประทาน(คลองไผ่งาม) หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร - 300,000 300,000 300,000 -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

385

โครงการซ่อมแซมหรือลงหนิคลุกและวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคอสะพาน - ส่ีแยก

ร้านค้า หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร - 300,000 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

386

โครงการซ่อมแซมหรือลงหนิคลุกและวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกนาครูนวย - โศกโก 

หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร - 300,000 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

387
โครงการซ่อมแซมหรือลงหนิคลุกและวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวันา - ทุง่เต่า หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร - 300,000 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

388
โครงการซ่อมแซมหรือลงหนิคลุกและวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนตูม - คลองน้อย หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร - 300,000 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

389
โครงการซ่อมแซมหรือลงหนิคลุกและวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร - 300,000 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

390

โครงการซ่อมแซมหรือลงหนิคลุกและวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อย - หนองดงไร่

นายประดิษฐ์ หมูท่ี ่2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร - 300,000 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 1,000ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

391
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําจากบ้านนายโหล - 

หว้ยสีมมุ หมูท่ี ่2

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  148 เมตร

 พร้อมฝาปิด
200,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 148 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

392
โครงการกอ่สร้างผนังกัน้น้ําเลียบคลองหว้ยสีมมุจาก

หน้าบ้าน นายจรูญ ลีหวัสระ - โรงเกบ็ปุย๋ หมทูี ่2
เพือ่ป้องกนัน้ําล้นตล่ิง

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้างผนังกัน้น้ําตลอดลําหว้ยสี

มมุ หมูท่ี ่2
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 แหง่

มผีนังไว้ป้องกนัน้ํา

 ไมใ่หน้้ําทะลัก

เขา้มา

กองช่าง อบต.
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

393
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําจากบ้านนางหนม - 

แยกบ้านนายนงค์ หมทูี ่3

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  100 เมตร

 พร้อมฝาปิด
200,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

394
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําจากบ้านนายใหม ่- 

วัดบ้านกุม่ หมูท่ี ่3

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  100 เมตร

พร้อมฝาปิด
200,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 100 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

395
โครงการกอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลานตากขา้ว

หลังโรงเรียนบ้านกุม่ หมูท่ี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 30 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 - - - - 1 แหง่

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

396
โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียมบริเวณนานายอําพร

 หมูท่ี ่3

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
ตามแบบ อบต.กําหนด 300,000 - - - - 1 แห่ง

สามารถระบาย

น้ําได้สะดวก
กองช่าง

397 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําคุ้มโนนสะเดา หมูท่ี ่4
เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  100 เมตร 200,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 200 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

398
โครงการกอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลอง - 

ถนนลาดยาง หมูท่ี ่4

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 5 เมตร ยาว 80  เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

399
โครงการปรับภูมิทัศน์รอบบ่อหนองสะแก หมู่ที่

 5

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 160 เมตร        200,000       200,000      200,000       200,000 200,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง

400
โครงการซ่อมแซมลูกรังหรือหินคลุก สาย

สามัคคีร่วมใจ หมูที่ 6

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.10 เมตร        200,000       200,000      200,000       200,000 200,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง

401
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นางส้มเช้า - หนองตะไกร้ หมูท่ี ่6

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง  5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 300,000 300,000 300,000 - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ยาว  ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

402
โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์โกกกลุา ชลประธาน หมูท่ี่

 6

เพือ่ปรับปรุงภมูทิัศน์โกก

กลุาใหส้ะอาด สวยงาม
ตามแบบ อบต.กําหนด 

       200,000       200,000      200,000 - - 1 แห่ง
เพือ่ปรับปรุงภมูิ

ทัศน์โกกกลุาให้

สะอาด สวยงาม

กองช่าง

403
โครงการสร้างลูกรังหรือลงหนิคลุกสายนานายบุญมา

 กามขนุทด หมูท่ี ่7

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป - มา
 กวา้ง  4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร        100,000       100,000      100,000       100,000      100,000 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง

404

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง

ดง - หนองสนิม หน้าบ้านนางสายตา ศรีสูงเนิน หมูท่ี่

 7

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

405
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน

นายดึก - นางนงษ์รัก ภกัดี หมูท่ี ่9

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 2 เมตร ยาว  33 เมตร หนา 0.15 เมตร - 200,000 - - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 33 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

406
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําซอยบ้านนางจาน 

โมกศิริ หมูท่ี ่7

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน
กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  100 เมตร 200,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 200 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

407
โครงการซ่อมแซมหรือลงหนิคลุก สายนายวิทยา 

หาญวิชา - นานายสรัส หมูท่ี ่10

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
 กว้าง  4 เมตร ยาว 60  เมตร หนา 0.10 เมตร          100,000         100,000        100,000         100,000        100,000 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง

408
โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย ์อปพร. องค์การบริหาร

ส่วนตําบลหวัทะเล

เพือ่เป็นศูนยป์ระสานงาน

การเช่วยเหลือประชาชน

ในพืน้ที่

ประชาชนทัว่ไปได้รับบริการทีส่ะดวกขึน้          300,000  -  -  -  - จํานวน 1 หลัง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 

รวดเร็วขึน้ในการ

ติดต่อประสานงาน

สํานักปลัด

409
โครงการต่อเติมโครงหลังคาทีจ่อดรถ เอนกประสงค์ 

อบต.หวัทะเล

เพือ่เพิม่เพืน้ทีก่าร

ใหบ้ริการจอดรถแก่

ประชาชนทีม่าติดต่อ

ราชการ

ประชาชนทัว่ไปได้รับบริการทีส่ะดวกขึน้          500,000  -  -  -  - จํานวน 1 หลัง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 

รวดเร็วขึน้ในการ

ติดต่อประสานงาน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

410 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ํา อบต.หวัทะเล

เพือ่กอ่สร้างหอ้งน้ําบริการ

ประชาชนทีม่าติดต่อ

ราชการ

ประชาชนทัว่ไปได้รับบริการทีส่ะดวกขึน้          500,000  -  -  -  - จํานวน 1 หลัง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 

รวดเร็วขึน้ในการ

ติดต่อประสานงาน

กองช่าง

411 โครงการต่อเติมอาคารกจิกรรมนันทนาการ

เพือ่เพิม่พืน้ทีอ่าคารใน

การทํากจิกรรมใหม้ากขึน้

และมมีาตรฐาน

ต่อเติมอาคารกจิกรรมนันทนาการหลังเดิม        1,000,000  -  -  -  - 

มอีาคารจดั

กจิกรรมนัน

ทนการทีไ่ด้

มาตรฐาน

ครูและเด็กได้มี

พืน้ทีใ่นการจดั

กจิกรรมทีไ่ด้

มาตรฐาน 

แขง็แรงและ

ปลอดภยั

กองการศึกษา

412 โครงการติดต้ังท่อธารดับเพลิงหวัจา่ยน้ําดับเพลิง
เพือ่แกไ้ขปัญหาการเกดิ

อคัคีภยัในพืน้ทีไ่ด้ทันท่วงที

ติดต้ังท่อธารดับเพลิงหวัจา่ยน้ําดับเพลิง จํานวน  12 

 หมูบ่้าน
           50,000          50,000          50,000          50,000          50,000

ประชาชน

ได้รับความ

ปลอดภยัใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิ์น

เพือ่ป้องกนัและ

ช่วยเหลือการเกดิ

อคัคีภยัทีจ่ะ

เกดิขึน้ในหมูบ่้าน

ได้อยา่งรวดเร็ว

สํานักปลัด

413
โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ถนนสองขา้งทาง(ถนนสุ

ระนารายณ์-ภายในเขตตําบลหวัทะเล)

เพือ่ปรับพืน้ทีท่ัศนียภาพ

ในการสัญจรของ

ประชาชนและลดอบุัติเหตุ

ทางถนน

ถนนสุระนารายณ์-ภายในเขตตําบลหวัทะเล          500,000  -  -  -  - 

ถนนสะอาด

และปลอดภยั

ในการสัญจร

ของประชาชน

ลดอบุัติเหตุทาง

ถนนของ

ประชาชนทัว่ไป

สํานักปลัด

414 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําซอยเขตนอก หมู ่8
เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  66 เมตร 

พร้อมฝาปิด
         100,000  -  -  -  - 1 สาย

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

415

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําจากบ้านเกา่ หมู ่8 - 

หนองดง  หมู ่7 พร้อมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว 76 เมตร 

พร้อมฝาปิด และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร

 ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร

500,000 - - - - 1 สาย

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง

416 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําซอยเจริญผล หมูท่ี ่2
เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

ชุมชน

กว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  ยาว  148 เมตร

 พร้อมฝาปิด
         200,000 - - - -

รางระบายน้ํา

ยาว 148 เมตร

ชุมชนสะอาดน่า

อยูล่ดปัญหาน้ํา

ท่วมขงั

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

417
โครงการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริม

เหล็ก (บริเวณหนองเสือนวลบ้านหวัสระ) หมูท่ี ่2

เพือ่ใช้เกีย่วกบัทํา

การเกษตร และกจิกรรม

ต่างๆของประชาชน

โดยการเทคอนกรีตเสริมเหลก็                         

ทิศเหนือ   ยาว 63 เมตร                                

 ทิศใต ้       ยาว 92.70 มตร                            

  ทิศตะวนัตก ยาว 63 เมตร                             

  ทิศตะวนัออก ยาว 11.60 เมตร  ความหนาของ

คอนกรีต 0.10 เมตร

300,000 - - - - 1 แหง่

ประชากรได้รับ

ประโยชน์ในการ

ใช้สอยต่างๆ

กองช่าง อบต.

418
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุข

สวัสด์ิ หมูท่ี ่ 2

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 2  เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร 100,000 - - - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 43 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

419
โครงการลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายหนอง

แดง - หนองดง  หมูท่ี ่8

เพือ่ลดปัญหาน้ําท่วมขงัใน

พืน้ทีก่ารเกษตร

จดัสรรงบประมาณลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด

ท่อ 0.40 เมตร จํานวน 7 ท่อน
         100,000 - - - - 1 แหง่ ลดปํญหาน้ําท่วมขงั กองช่าง อบต.

420
โครงการกอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายนํา ผาดขนุ

ทด หมูท่ี ่9

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 4 เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร -         300,000 - - -

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ยาว100 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

421

โครงการกอ่สร้างผนังกัน้น้ําตลอดลําหว้ยสีมมุ ฝ่ัง

บ้านหวัสระหมูท่ี ่2 และ ฝ่ังบ้านหวัสะพานตลอดสาย

 หมูท่ี ่10

เพือ่ป้องกนัน้ําล้นตล่ิง  

และดินถล่ม

จดัสรรงบประมาณกอ่สร้างผนังกัน้น้ําตลอดลําหว้ยสี

มมุ ฝ่ังบ้านหวัสระหมูท่ี ่2 และ ฝ่ังบ้านหวัสะพาน

ตลอดสาย หมูท่ี ่10

         500,000         500,000        500,000 - - 1 แหง่
ลดปัญหาน้ําล้น

ตล่ิงและดินถล่ม
กองช่าง อบต.

422
โครงการลงลูกรังถนนสายทะเลสีดอ - ถนนสุรณา

รายณ์ 205  หมูท่ี ่1

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ไป-มา
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000  เมตร หนา 0.10 เมตร          100,000         100,000        100,000 - - 1 แหง่

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง อบต.

423
โครงการกอ่สร้างประตูเปิด-ปิดน้ําหว้ยสีมมุ หมู ่2 -

คลองหว้า หมู่

ใช้สําหรับในการปรับ

ปริมาณน้ําทีต้่องการให้

ไหลผ่าน ปรับความเร็ว

ของน้ํา หรือใช้ในการกกั

เกบ็น้ําได้

ตามแบบ อบต.กําหนด        1,000,000 - - - - 1 แหง่

มปีระตูน้ําไว้

สําหรับปิด-เปิด

ระบายน้ํา

กองช่าง อบต.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

424
โครงการกอ่สร้างประตูเปิด-ปิดน้ําหว้ยสีมมุ หมู ่2 -

คลองทางควาย หมู ่3

ใช้สําหรับในการปรับ

ปริมาณน้ําทีต้่องการให้

ไหลผ่าน ปรับความเร็ว

ของน้ํา หรือใช้ในการกกั

เกบ็น้ําได้

ตามแบบ อบต.กําหนด -         500,000 - - - 1 แหง่

มปีระตูน้ําไว้

สําหรับปิด-เปิด

ระบายน้ํา

กองช่าง อบต.

425
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหนิ

 หมูท่ี ่6

เพือ่สะดวกในการสัญจร 

ลดปัญหาฝุ่นละออง
กว้าง 4 เมตร ยาว  200 เมตร หนา 0.15 เมตร 300,000 - - -  

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กยาว

 200 ม.

การสัญจร/ขนส่ง

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

426
โครงการลงลูกรังสายโคกดินแดงจากนาง

ประเทือง เภากุ่ม ถึง นางแสงดาว หมู่ที่ 6

เพือ่สะดวกในการสัญจร

 ไป – มา
กวา้ง  4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร 200,000 - - - - 1 แห่ง

ประชากรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร ไป-มา

กองช่าง อบต.
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                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการขอขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านหัว
ทะเล มีน้้าประปาส่วนภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ังระบบ
น้้าประปาส่วนภูมิภาค 30ครัวเรือนหมู่
ที่ 1 

- - - 50,000 
 

- ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขอขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ประดู่ มีน้้าประปาส่วนภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ังระบบ
น้้าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 

50,000 
 

- - - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขอขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านหัว
สะพาน มีน้้าประปาส่วนภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ังระบบ
น้้าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10  

- 
 

- 
 

50,000 
 

- 
 

- ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขอขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 11 บ้านหัว
ทะเล มีน้้าประปาส่วนภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ังระบบ
น้้าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 11 

- - 50,000 
 

- 
 

- ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขอขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 12 บ้านหัว
สระใหม่ มีน้้าประปาส่วนภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ังระบบ
น้้าประปาส่วนภูมิภาคสายเจริญผล หมู่
ที่ 12  

50,000 
 

- - - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขอขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 
มีน้้าประปาส่วนภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ังระบบ
น้้าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขอขยายเขตน้้าประปา
ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านโนน
สังข์ มีน้้าประปาส่วนภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ังระบบ
น้้าประปาส่วนภูมิภาค  หมู่ที่ 9 

- 
 

- 50,000 
 

- - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองดง 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มีน้้าประปา
ใช้ตลอดทั้งปี 

จัดสรรงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล
และท้าระบบน้้าประปาหมู่ที่ 7 บ้าน
หนองดง 

- 200,000 
 

- - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่
ที่ 7 บ้านหนองดง 
(บริเวณบ่อประมง) 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มีน้้าประปา
ใช้ตลอดทั้งปี 

จัดสรรงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล
และท้าระบบน้้าประปาผิวดิน บริเวณ
บ่อประมง หมู่ที่ 7 บ้านหนองดง 

- 200,000 
 

- - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตประปา จากหมู่
ที่ 12 – หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 

จัดสรรงบประมาณติดต้ังวางท่อส่งน้้า - 1,050,000 - - - วางท่อน้้าประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.1 – ม.
12 

เพื่อให้มีไฟฟูาส่องสว่างในถนน
สาธารณะทุกจุด 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ม.1 – ม.12 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟูา
สองม.1 – 12  

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต้่าเข้า
หม่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้ ม.1-ม.12 

เพื่อให้มีไฟฟูาใช้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาครบทุกครัวเรือน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟูาแรงต้่า 
ม.1 - ม.12 

ประชาชนมีไฟูฟูาใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ม.1 – ม.12 

เพื่อให้มีไฟฟูาส่องสว่างในถนน
สาธารณะทุกจุด 

จัดซื้อและจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะที่ช้ารุดจ้านวน 12 หมู่บ้าน 

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

ไฟฟูาสาธารณะได้รับ
การซ๋อมแซม 

กองช่าง 

14 สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีไฟฟูา
ใช้ 

ตรวจสอบสภาพการใช้งานส้ารวจความ
ต้องการใช้งาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สนั บสนุ นพลั ง ง าน
ไฟฟูาแสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

15 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้าประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในน้้า เพื่อประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตรวจหาสารปน
เปี่อน 

ประชาชนมีน้้าประปา
ที่สะอาดและมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 2 บ้านหัวสระ 
สายหนองเสือนวล ยาว 200 เมตร  

- 
 

- 
 

- 
 

200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

17 โครงการคิดต้ังไฟฟูาแสงสว่างลานตาก
ข้าว หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพื่อความ
สะดวกในการตากข้าวตอนกลางคืน 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง หมู่ที่ 3  ตาม
แบบที่ อบต.ก้าหนด 
 

200,000  
 
 

- - - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

18 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตและเพิ่มเฟสไฟฟูา 3 เฟส 
ระยะทาง 195  เมตร (บริเวณบ้านนายวร
ศักด์ิ แสไพศาล ถึงหน้าโรงเรียนบ้านกุ่ม) 

200,000  
 

- 
 
 

- - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

19 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ประดู่ สายริมคลองชลประทาน จ้านวน 6 
ครอบครัว 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

20 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองประดู่ ทางโค้ง-โรงเรียนหัวสระวิทยา 

- - 
 

- 200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

21 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างจากถนนสุร
นารายณ์- หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่   ยาว  
1,500 เมตร 

- - 
 

- 
 

100,000  
  

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

22 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างจากปุาช้า
เรียบคลองชลประทาน-ฉางพริก หมู่ที่ 4 
บ้านหนองประดู่   ยาว  1,500 เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

250,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ซอยโนนดิน
ด้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่   ยาว 500 
เมตร 
 

- - - 100,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

24 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมูท่ี่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ประดู่ สายหมู่บ้านจัดสรร-คลอง
ชลประทาน ยาว 1,000 เมตร 
 

- - - 
 

200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

25 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 
ซอยลับแล  ยาว  350 เมตร 
 
 

- 200,000  
 

- - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

26 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างจากหน้า
บ้านนายประกอบ-อนามัย หมู่ที่ 5 บ้าน
เขาดิน ซอยลับแล  ยาว  200 เมตร 
 

- - - 100,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

27 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 
สายบ้านเขาดิน-หนองสะแก  ยาว 500 
เมตร 
 

- 
 

- - 
 

200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

28 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 
สายศาลตาปูุ  ยาว 500 เมตร 
 

- 200,000  
 

- - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

29 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 
สายแสนสุข ยาว 500 เมตร 
 

- - - 200,000  - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างจากหน้าบ้าน
นายแก้ว-โรงสีชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน  
ยาว 250 เมตร  

- 100,000  
 
 

- 
 

- 
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

31 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง ซอย
โรงเรียน-ศาลตาปูุ หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 
ยาว 500 เมตร 

- 200,000 
 

- - 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

32 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 7 บ้านหนองดง 
สายจากไร่นางบัวหลัน-บ้านนายภิภพ เข้า
สู่หมู่บ้านหนองดง ระยะทาง 1,500 เมตร 

- 
 

200,000  
 
 

- 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

33 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง หมู่ที่ 7 จาก
บ้านนายวศิน-ไร่นางวันเพ็ญ ยาว 800 
เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

34 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 

ขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่างซอย 
บ้านนางนิด-บ้านนายชาญ  หมู่ที่ 8 

- - - 
 

200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

35 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์ 
จากบ้านนางวันนา-สนามกีฬาบ้านกุ่ม 

- - - 200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

36 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างซอยบ้านนายโปุย
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์ 

- - - 200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

37 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างซอยบ้านแม่เปูา 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์ 
 

- - - 
 

200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

38 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าสายอีสานเขียว   
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์ 

- - - 
 

200,000  
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

39 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างซอยบ้านนางเรณู
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์ 

- - - 200,000  
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                            แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

40 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา จากบ้านนาง
สัมฤทธิ์ – บ้านนางแดง หมู่ที่ 10 บ้าน
หัวสะพาน 
 

- - 200,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

41 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 12 บ้านหัว
สระใหม่- หมู่ที่ 6 บ้านโคกแสว 
 

200,000  
 

- - - 
 

- 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

42 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา จากคลองกุดปลา
ค้าว-บ้านนางอุทัย หมู่ที่ 10 บ้านหัว
สะพาน 
 

- - 200,000  - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

43 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติด้ังไฟฟูาแสงสว่างสายเลียบคลอง
ห้วยสีมุม หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน 
 

- - 100,000  
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมไฟฟูาและแสงสว่าง
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 
 

ซ่อมแซมไฟฟูาและแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน  12  หมู่บ้าน   
 

50,000  
 

 50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง  

45 โครงการขอขยายเขตน้้าประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 
มีน้้าประปาส่วนภูมิภาคใช้ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างติดต้ังระบบ
น้้าประปาส่วนภูมิภาค โดยการวางท่อ 
2 นิ้ว หมู่ที่ 5 
1.1 แยกถนน205-หนองสะแก 

ระยะทาง 600 เมตร 
1.2 แยกถนน205-ประปาหมู่บ้าน

ระยะทาง 600 เมตร 
1.3 สองข้างทางถนน205 (ถนนสุร

นารายณ์)ระยะทาง 545 เมตร 
 

- -  
 

112,000 
 
 
112,000 
 
99,000 
 
 

- - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                  แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

46 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาสายสระแก้ว 
– หนองอีเป็ด ระยะทาง 500 
เมตร พร้อมติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
 

- - 200,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

47 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างหน้าบ้าน
นายเสงียม เมื่อจัตุรัส 1 จุด หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างหน้า
บ้านนายเสงียม เมื่อจัตุรัส 1 จุด 
หมู่ที่ 11 
 

- - 20,000 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

48 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง
สายรอบนอก หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาสายรอบนอก 
หมู่ที่ 1  
 

- - 200,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

49 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5  

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้าน
เขาดิน มีน้้าประปาส่วนภูมิภาค
ใช้ 

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขนาด
ท่อ 3 นิ้ว (ท่อเหล็ก) หมู่ที่ 5 

- - 50,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

50 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าสายบ้าน
นายสัมฤทธ์ –  ตาแม็ก  หมู่ที่ 1 
บ้านหัวทะเล 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

51 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าสายแม่
ตุ่ม – บ้านนายวิวัตน์   หมู่ที่ 1 
บ้านหัวทะเล 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

52 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างจาก
หน้าบ้านนายสมหมาย สุขมณี 
หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

53 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างจาก
ทางเข้าประปาหมู่ที่ 5 บ้านเขา
ดิน  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                              แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

54 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างหน้า
บ้าน นายเสน่ห์ ดุลสันเทียะหมู่ที่ 
5 บ้านเขาดิน  
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

55 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างลาน
กีฬาบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 บ้าน
โนนสังข์ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

56 โครงการขอขยายเขตไฟฟูาและแสง
สว่างภายในเขตต้าบลหัวทะเล 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

เพื่อติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างซอย
บ้านนางสมใจ ฟากหนองดู่ หมู่ที่ 
12 บ้านหัวสระใหม่ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูา
ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                  แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 1 คลองไผ่
งาม 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง  15  เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ลึก  3  เมตร   
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

2 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 1 คลองโอบ เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง  15  เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ลึก  3  เมตร   
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

3 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 1 คลองดิน
ด้า 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง  15  เมตร  ยาว 1,000  เมตร  ลึก  3  เมตร   500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

4 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 1 บึงทะเล
สีดอ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร ขุดลอกบึงทะเลสีดอ พื้นท่ี 360 ไร่  ลึก  3  เมตร   
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกบึงทะเลสีดอ
พื้นท่ี 360 ไร่ 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

5 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2 คลอง
หนองกก – คลองกระทุ่มลาย 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง  12  เมตร  ยาว 500 เมตร  ลึก  3  เมตร   243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 ขุดลอกคลองยาว 
500 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

6 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2  ล้าห้วยสี
มุม 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง  40  เมตร  ยาว 900 เมตร ลึก 4 เมตร   
 

2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 ขุดลอกคลองยาว 
900 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

7 โครงการขุดลอกคลอง  ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2  คลองไผ่
งาม-คลองชลประทาน 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง  4  เมตร  ยาว 1,500 เมตร ลึก 3 เมตร   520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

8 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 3 คลองส่ง
น้้าสายทางควายเดิน 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง 10 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 3 เมตร  472,500 472,500 472,500 472,500 472,500 ขุดลอกคลองยาว 
900 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

9 โครงการขุดลอกคลองหว้า หมู่ที่ 3 เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง 10 เมตร ยาว 1,500  เมตร ลึก  3  เมตร   500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

10 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 4  คลอง
สายหนองประดู่ – เหมืองแร่โปรแตช 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง  12  เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ลึก  1  เมตร  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

11 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมูที่ 4 คลองกุด
ปลาค้าว 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง 16 เมตร ยาว 1,200เมตร ลึก 3 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,200 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

12 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 4 สระหนอง
ปรือ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ในการเกษตร กว้าง 80 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้า
การเกษตรมากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 4 หนองยายขาว 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 7 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึก 
2.50 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
3,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

14 โครงการขุดลอกคลอง  ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 5 คลองโอบ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 2 เมตร   
 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

15 โครงการขุดลอกคลอง  ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 5 คลองน้้ากลาย 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 
2 เมตร  
 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ขุดลอกคลองยาว 
500 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

16 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 6 คลองม่วงน้อย 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  135  เมตร  ยาว  135 เมตร  
ลึก  3.5  เมตร   
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกคลองยาว 
135 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

17 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 6 คลองม่วงใหญ่ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  135  เมตร  ยาว  135 เมตร  
ลึก  3.5  เมตร   
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกคลองยาว 
135 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

18 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าสาธารณะ หมู่ที่ 6  เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  3  เมตร  ยาว  
100 เมตร   

500,000  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

19 โครงการขุดลอกสระโกรกกุลาบริเวณบ่อ
น้้าประปา หมู่ที่ 6 
 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  2  เมตร  ยาว  
100 เมตร  

400,000   
 

400,000 400,000 400,000 400,000 ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

20 โครงการขุดลอกสระหนองโสน (สระแก้ว) หมู่
ที่ 6 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  2  เมตร  ยาว  
100 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

21 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 7คลองเก่า – ที่เหมืองแร่ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  20  เมตร  ยาว 1,500 เมตร  
ลึก  3.5  เมตร   
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

22 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าสาธารณะ หมู่ที่ 7  เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  3  เมตร  ยาว  
100 เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

23 โครงการขุดลอกคลอง  ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 7 คลองโอบ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  20  เมตร  ยาว 2,000 เมตร  
ลึก  2  เมตร   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
2,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

24 โครงการขุดลอกคลอง  ล้าห้วยสาธารณะ
คลองส่งน้้าโนนสังข์-บ้านโคกแสว หมู่ที่ 6 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  16  เมตร ลึก  1  เมตร  ยาว  
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

25 โครงการขุดลอกคลองล้าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 
9 คลองหว้า 

เพื่อกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 12 เมตร ยาว 770 เมตร ลึก 
1 เมตร                        

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง เกษตรกรในต้าบลหัวทะเลมีน้้า
เพื่อใช้ท้าการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

26 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 10 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  1.5  เมตร  ยาว 500 เมตร  ลึก 3  
เมตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขุดลอกคลองยาว 500 
ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

27 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 10 คลองหนองบัว 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 50  เมตร  ยาว 100 เมตร  ลึก  1  
เมตร   
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขุดลอกคลองยาว 100 
ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

28 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 10 คลองกุดปลาค้าว 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 6  เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ลึก  3  
เมตร   
 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ขุดลอกคลองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

29 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 10 คลองห้วยสีมุม 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 20  เมตร  ยาว 500 เมตร  ลึก 
1.50  เมตร   
 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ขุดลอกคลองยาว 500 
ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

30 โครงการขุดลอกคลอง  ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 11 คลองไผ่งาม 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  20  เมตร  ยาว 970 เมตร  ลึก  3  
เมตร  
 

1,018,500 1,018,500 1,018,500 1,018,500 1,018,500 ขุดลอกคลองยาว 970 
ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

31 โครงการขุดลอกคลอง ล้าห้วยสาธารณะ หมู่
ที่ 11 บ่อลาว 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  80  เมตร ลึก  3  เมตร  ยาว  
100 เมตร  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองยาว 100 
ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

32 โครงการขุดลอกแหล่งเก็บน้้าสระหนองเกตุ เพื่อเก็บกักน้้าเพื่อท้าการเกษตร สระหนองเกตุ  หมู่ 7 บ้านหนองดง 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งเก็บน้้าสระหนอง
เกตุ 

ประชาชนมีน้้าเพื่อการเกษตร กองช่าง  อบต. 
 

33 โครงการขุดลอกห้วยสีมุมพร้อมท้าคันคูริมฝั่ง เพื่อขุดลอกห้วยสีมุมให้ลึก
กว่าเดิมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ห้วยสีมุมฝั่งม.10  และฝั่ง ม.2 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งเก็บกักน้้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้้าห้วยสีมุมในการเกษตร
และเพื่อใช้ในครัวเรือน 

กองช่าง อบต. 

34 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้า 
หมู่ที่ 1 จากฝายขอ–กลางทุ่ง 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

กว้าง 3  เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2 
เมตร    
 

368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 ขุดลอกเหมืองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

35 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้า 
หมู่ที่ 1 จากทะเลสีดอ-คลองไผ่งาม 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

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

368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 ขุดลอกเหมืองยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

36 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้า หมู่ที่ 3 ข้าง
ประปาบ้านกุ่ม 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

กว้าง  2.5 เมตร ยาว  100  เมตร ลึก 2 
เมตร    
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขุดลอกเหมืองยาว 
100 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

37 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้า 
หมู่ที่ 7 หนองเกตุ-บ่อประมง 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

กว้าง  2 เมตร ยาว  1,500  เมตร ลึก 2 
เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขุดลอกเหมืองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

38 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้า 
หมู่ที่ 10 หนองบัว-ทุ่งตากแดด 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

กว้าง  2 เมตร ยาว  1,500  เมตร ลึก 2 
เมตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขุดลอกเหมืองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
39 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้า 

หมู่ที่ 12 สายกระทุ่งลาย 
เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

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

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอกเหมืองยาว 
900 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

40 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้า 
หมู่ที่ 6 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

 กว้าง  2 เมตร ยาว  1,500  
เมตร ลึก 2 เมตร  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอกเหมืองยาว 
1,500 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

41 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้้า 
คลองโอบ-หนองสงวน 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง  3 ม.ยาว    1,000  ม.ลึก  
2  ม.  
 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

42 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าสูบน้้า เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง 0.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
 

-  -  - 
 

100,000  
 
 

- ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 
1,000 ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

43 โครงการก่องสร้างเหมืองดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 6 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

ขนาดกว้าง  1.5 เมตร ยาว  500  
เมตร  
 

- 
 

- 
 

750,000  
 
 

- - ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 500 
ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

44 โครงการก่องสร้างเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 
3 จากคลองกระทุ่มลาย-หนองบ่อ
กระเจา 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง  0.50 เมตร ยาว  250  
เมตร   
 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000  
 
 

- ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 250 
ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

45 โครงการก่องสร้างเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 
3 จากคลองกุดปลาเค้า-สระน้้าประปา 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง  0.50 เมตร ยาว  500  
เมตร   
 

- 
 

200,000  
 
 
 

- 
 

- - ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 500 
ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

46 โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 จากคลองกระทุ่มลาย-หนองบ่อ
กระเจา 

เพื่อจัดส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

กว้าง  0.50 เมตร ยาว  500  
เมตร   
 

- - - 
 

200,000  
 
 

- ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตยาว 500 
ม. 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

47 โครงการก่องสร้างฝายเก็บน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ที่นายนายทองสุข 
ทวีลาภ 

เพื่อจัดหาแหล่งน้้าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง  20 เมตร ลึก 5  เมตร  
ตามแบบ  อบต.ก้าหนด 
 

1,000,000  
 
 

- 
 

- 
 

- - มีแหล่งเก็บกับน้้า
ใช้ในการเกษตร 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
 

48 โครงการก่องสร้างฝายเก็บน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 10  

เพื่อกักเก็บน้้าในการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร
ตลอดปี 

จัดสรรงบประมาณปรับปรุงฝาย
เก็บน้้า หมู่ที่  2 เชื่อม หมู่ที่ 10   
ตามแบบ  อบต.ก้าหนด 

- 
 

- - 
 

250,000  
 
 

- มีแหล่งเก็บกับน้้า
ใช้ในการเกษตร 

เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้ท้าการเกษตร
มากเพิ่มข้ึน 

กองช่าง  อบต. 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

49 โครงการชลประทานระบบจ่าย(สูบน้้า
ด้วยไฟฟูา) 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลได้รับประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว 

ก่อสร้างชลประทานระบบจ่าย
(สูบน้้าด้วยไฟฟูา)จากคลองไผ่
งามถึงสระน้้าหนองแห้ว-หนอง
ขาม  ระยะ  2,500  เมตร 

- - - 6,250,000   
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างชลประทาน
ระบบจ่าย(สูบน้้าด้วย
ไฟฟูา) 

กองช่าง อบต. 
 
 
 

50 โครงการสูบน้้าด้วยระบบไฟฟูาเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลได้รับประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว 

ก่อสร้างชลประทานระบบจ่าย
(สูบน้้าด้วยไฟฟูา) เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหัวสระ 
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 
 

- - 3,000,000  
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างชลประทาน
ระบบจ่าย(สูบน้้าด้วย
ไฟฟูา) 

กองช่าง อบต. 
 
 
 

51 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า ต่อจาก
ของเดิมถึงบ้านนายเสน่ห์  บ้านโคกแสว 
หมู่ที่6 

เพื่อลดปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่
การเกษตร 

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

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้้าเพื่อใช้
ท้าการเกษตรมาก
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง อบต. 
 

52 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าประปา
ส่วนภูมิภาค ภายในหมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือนในเขตต้าบล 
 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้น้้าที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง อบต. 
 

53 โครงการสูบน้้าด้วยระบบไฟฟูาเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลได้รับประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว 

ก่อสร้างชลประทานระบบจ่าย
(สูบน้้าด้วยไฟฟูา) เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 
 

5000,000 5000,000 5000,000 5000,000 5000,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างชลประทาน
ระบบจ่าย(สูบน้้าด้วย
ไฟฟูา) 

กองช่าง อบต. 
 
 
 

54 โครงการวางระบบสูบน้้าโดยวางท่อจาก
ห้วยสีมมุไปเเชื่อม 
ต่อสระน้้าหลังวัดสุนทรสราวาส บ้านหัว
สระ ม.2(จุดที่ 1) 

เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้ เมื่อเกิด
ปัญหาภัยแล้ง 

วางระบบท่อน้้าจากห้วยสีมุมถึง 
สระน้้าหลังวัดสุนทรสราวาส  

1,000,000 - - - 
 

- มีแหล่งเก็บกักน้้า
เพื่อแก้ไขปัญหาภัย

แล้ง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์เพื่อการ
บริโภค อุปโภค และ
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

55 โครงการวางระบบสูบน้้าโดยวางท่อจาก
คลองหว้า ม.9 สายเลียบถนนโนนสังข์-
โคกแสว ไปเชื่อมต่อสระน้้าโกรกกุลา 
บ้านโคกแสว  ม.6 

(จุดที่ 2) 

เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้ เมื่อเกิด
ปัญหาภัยแล้ง 

วางระบบน้้าโดยวางท่อจากคลอง
หว้า ม.9 สายเลียบถนนโนนสังข์-
โคกแสว ไปเชื่อมต่อสระน้้าโกรก
กุลา บ้านโคกแสว ม.6 

2,000,000 - - - 
 

- มีแหล่งเก็บกักน้้า
เพื่อแก้ไขปัญหาภัย

แล้ง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์เพื่อการ
บริโภค อุปโภค และ
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
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ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

56 โครงการวางระบบสูบน้้าโดยวางท่อจาก
ห้วยสีมุม(บ้านท่าศาลา ด้านทิศ
ตะวันออก) ไปเชื่อมต่อสระหนองสะแก 
บ้านเขาดิน ม.5 (จุดที่ 3) 

เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้ เมื่อเกิด
ปัญหาภัยแล้ง 

วางระบบน้้าโดยวางท่อจากห้วยสี
มุม(บ้านท่าศาลา ด้านทิศ
ตะวันออก) ไปเชื่อมต่อสระหนอง
สะแก บ้านเขาดิน ม.5 

 (จุดที่ 3) 

2,000,000 - - - 
 

- มีแหล่งเก็บกักน้้า
เพื่อแก้ไขปัญหาภัย

แล้ง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์เพื่อการ
บริโภค อุปโภค และ
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอกคลองหว้า   
ม.9 เชื่อมต่อห้วยสีมุม พร้อมท้าประตู
เปิด-ปิดทางน้้า  
(จุดที่ 4) 
 

เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้ เมื่อเกิด
ปัญหาภัยแล้ง 

ขุดลอกคลองหว้า   
ม.9 เชื่อมต่อห้วยสีมุม พร้อมท้า
ประตูเปิด-ปิดทางน้้า 

2,000,000 - - - 
 

- มีแหล่งเก็บกักน้้า
เพื่อแก้ไขปัญหาภัย

แล้ง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์เพื่อการ
บริโภค อุปโภค และ
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                 แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการรณรงคก์ารคัดแยกและ
ลดปริมาณขยะในสถานศึกษา 

เพื่อคัดแยกและลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพืน้ที่ต าบลหัว
ทะเล 

โรงเรียนสังกัด สพฐ.จ านวน  
๖  แห่ง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน  
๑ แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการคดัแยกขยะที่ถกูวธิี
และมรีายได้จากการ
จ าหน่ายขยะ 
 

กองการศกึษา 

2 โครงการจัดซือ้หนังสอืพิมพ์ให้แก่
หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับขอ้มูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  ประชาชนไดร้ับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารและเหตกุารณ์
ปัจจุบัน 

กองการศกึษา 

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สาน
ใยรัก เชือ่มความสัมพนัธก์ับ
ชุมชน 

เพื่อให้ครูผู้ดแูลเดก็ได้เขา้
ร่วม หรือชว่ยเหลือกิจกรรม
ต่างๆของชุมชนและ
หน่วยงานทั้งภาครฐั ตาม
ความเหมาะสม เช่น การจัด 
ประดับผ้าตามงานต่างๆ 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรต่างๆ เกิดความรัก
ความสามัคคี  มีส่วนร่วม
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มี
ความสัมพนัธ์อนัดีตอ่กนั 

- - - - -  ครูผู้ดูแลเด็กไดเ้ข้ารว่ม
หรือช่วยเหลอืกจิกรรม
ต่างๆของชุมชนและ
หน่วยงานทั้งภาครฐั ตาม
ความเหมาะสม เช่น การ
จัด ประดับผ้าตามงาน
ต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

4 โครงการสอนทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่นกัเรียนช่วงปิดภาคเรียน  

เพื่อพัฒนาทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษ แก่เดก็และ
เยาวชนในต าบลหัวทะเล 
 

จัดอบรมทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ช่วงปิดภาค
เรียน  
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - เดก็และเยาวชนมีทกัษะ
ด้านภาษาอังกฤษเพิม่ขึน้ 

กองการศกึษา 

5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรูน้อก
สถานที่ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

เพื่อให้เดก็ได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรง  

ศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  เด็กได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรง 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

6 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในสถานศกึษา 

 เพื่อให้คณะผู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหาร
สถานศกึษา /บุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับความรู้
และน ามาพัฒนาศนูย์ฯ  

ดูงานนอกสถานที ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  คณะผู้บริหารศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับ
ความรูแ้ละน ามาพัฒนา
ศูนย์ฯได้ 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

7 โครงการอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจผู้ปกครองเดก็ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อชีแ้จงระเบียบการปฏิบัติ
ของศูนย์ฯ ให้ผู้ปกครอง
ทราบ และถอืปฏิบัติ 

 คณะกรรมการศูนย์ฯและ
ผู้ปกครองนกัเรียนทกุคนที่
ก าลังเรียนอยู่ในศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                           แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันส าคัญทางพทุธศาสนา เชน่ วนั
เข้าพรรษา  วนัออกพรรษา ฯลฯ  

เพื่อปลูกฝงัให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม
และรกัษาวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ต าบลหัวทะเล 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  เด็กได้รับการปลกูฝังให้
เด็กมีคณุธรรม จริยธรรม 
และรกัษาวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

9 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เชน่ วนัแม่แห่งชาติ วัน
ไหว้ครูฯ  

เพื่อปลูกฝงัคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ให้กับเด็ก  

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ต าบลหัวทะเล 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  เด็กมีคณุธรรม จริยธรรม 
ได้รับการปลกูฝังค่านิยมที่
ดีงาม  

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

10 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
เช่น วันลอยกระทง   วนั
สงกรานต์ ฯลฯ  

เพื่อปลูกฝงัค่านิยมที่ดีงาม
ให้กับเด็ก ร่วมอนุรกัษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คง
อยู่สืบไป 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ต าบลหัวทะเล 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  เด็กได้รับปลกูฝังค่านิยมที่
ดีงาม รว่มอนุรกัษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

11 โครงการส่งเสริมอนรุักษ์ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ เช่น การท าเกลือ
สินเธาว ์จักสาน  ทอเสือ่กก 
ประดิษฐ์ของเลน่โบราณ  ฯลฯ 

เพื่อให้เดก็ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
ร่วมกิจกรรม 

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

12 โครงการจัดนิทรรศการผลงาน
เด็ก การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ
การศกึษา และพัฒนาการ
ของเดก็ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ต าบลหัว
ทะเล  

- - - - -  เด็กปฐมวัยได้มีการเรียนรู้
และแสดงความสามารถ
ด้านการศึกษาและ 
พัฒนาการตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

13 โครงการส่งบุคลากรเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง  ๆ ตามที่หน่วยงาน
ภาครัฐก าหนด 

-เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากย่ิงขึ้น 
-เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการศกึษา   
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  พนักงานส่วนต าบลในกอง
การศกึษา มีประสิทธิภาพ
ในการท างานมากย่ิงขึ้น 

กองการศกึษา 

14 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากย่ิงขึ้น 
-เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการศกึษา   
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  พนักงานส่วนต าบลในกอง
การศกึษา มีคุณธรรมและ
จริยธรรมและมี
ประสิทธภิาพในการ
ท างานมากขึ้น 

กองการศกึษา 

 
 
 



146 

 
         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                       แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ปฏิบัติงาน การนเิทศงาน  การ
ติดตามผลการด าเนนิงาน ภายใน
องค์กรและสถานศกึษา 

เพื่ออบรมให้ความรู้ และ
ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศกึษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจมากย่ิงขึ้น 

ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลหัว
ทะเล 

- - - - -  พนักงานส่วนต าบลในกอง
การศกึษา มีความรู้
เพิ่มขึน้ในพัฒนางานให้ได้
มาตรฐาน 

กองการศกึษา 

16 โครงการแข่งขนักฬีาสีเดก็ปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
 
 
 

เพื่อให้เดก็ได้รับ
ประสบการณ์ตรงและรู้แพ้   
รู้ชนะ  รูอ้ภัย ได้พัฒนาด้าน
ร่างกายและจิตใจที่ด ี

เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
และรูแ้พ้  รู้ชนะ รูอ้ภัย  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงและรู้แพ ้  รูช้นะ  รู้
อภัย ได้พัฒนาด้าน
ร่างกายและจิตใจที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

17 โครงการจัดกิจกรรมวิทย์นอ้ย
ปฐมวัย 
 
 
 

เพื่อฝกึให้เด็กได้สังเกต 
เปรียบเทียบ เรียนรู้
ประสบการณ์ตรงทาง
วิทยาศาสตร ์

พัฒนาการด้านสติปัญญา ด้าน
สังคม 

- - - - -  เด็กได้สังเกต เปรียบเทียบ 
เรียนรู้ประสบการณ์ตรง 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

18 โครงการส่งเสริมจินตนาการเด็ก
ปฐมวัย 
-การเล่านทิาน 
-การผลติสื่อ 
-การละเลน่พื้นบ้าน 

เพื่อให้เดก็ได้เกิดทกัษะการ
คิดรวบยอด เกิดทกัษะการ
พูด การฟังจากการเล่า
นิทานของครู ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

เด็กได้เกิดทักษะการคิดรวบ
ยอด เกิดทกัษะการพูด การ
ฟังจากการเล่านทิานของครู 
ผู้ปกครอง 
 

- - - - -  เด็กได้เกิดทักษะการคิด
รวบยอด เกิดทักษะการ
พูด การฟังจากการเล่า
นิทานของครู ผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

19 โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน เพือ่ส่งเสริมการศกึษาและ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ของเดก็ 
สร้างสัมพนัธภาพกับ
ผู้ปกครองเดก็ 

ครูผู้ดูแลเด็กไดท้ราบปัญหา
และรว่มกันแก้ปัญหาได้ตรง
จุด 

- - - - -  ครูผู้ดูแลเด็กไดท้ราบ
ปัญหาและรว่มกัน
แก้ปัญหาได้ตรงจุด 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                            แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
20 โครงการผลิตสือ่เพือ่พัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนให้ตรงกับหนว่ยการ
เรียนการสอน 

เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธภิาพมากย่ิงกว่าเดิม 

เด็กมกีารพัฒนาการสมวัย 
ครบ ๔  ด้าน 

- - - - -  ครูผู้ดูแลเด็กไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการ
พัฒนาทีเ่หมาะสมตรงกับ
หน่วยการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

21 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 
-ค่ากิจกรรมคุณภาพผูแ้ล้ว 

เพื่อให้เดก็ได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพและบรรลุตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

เป็นการแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองและเด็กไดร้ับการ
พัฒนาเตม็ศักยภาพ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  เด็กได้รับการพฒันาเต็ม
ศักยภาพและบรรลุตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

22 โครงการอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
เด็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัว
ทะเล 
 

-เพื่อให้เดก็ปฐมวัยได้รับ
อาหารเสริม(นม) อย่างทั่วถึง
เพียงพอ 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ต าบลหัวทะเล 

938,938 938,938 938,938 938,938 938,938  -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ ์

กองการศกึษา 
 

23 โครงการอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เพื่อให้เดก็ในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ได้รับอาหารเสริม(นม) 
อย่างทั่วถึงเพียงพอ 

เด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จ านวน  ๖ แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงและ
ไม่ตกเกณฑ์ภาวะโภชนาการ 

กองการศกึษา 

24 โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเดก็
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลหัวทะเล 
 

-เพื่อให้เดก็ปฐมวัยได้รับ
อาหารกลางวัน อย่างทัว่ถึง
เพียงพอ 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ต าบลหัวทะเล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ ์

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

25 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบริหาร
สถานศกึษา ศพด. 

เพื่อค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ส าหรับของ ศพด. 

เด็กและเยาวชนต าบลหัวทะเล
หมู่ ๑-๑๒ 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000  เด็ก  เยาวชน ได้การเรียน
การสอน จาก ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

26 โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

-เพื่อให้เดก็ในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ได้รับอาหารกลางวัน 
อย่างทั่วถึงเพียงพอ 

เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จ านวน  ๖  แห่ง 

2,058,000 2,058,000 2,058,000 2,058,000 2,058,000  -เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงและ
ไม่ตกเกณฑ์ภาวะโภชนาการ 

กองการศกึษา 

27 โครงการอบรมแก้ไขภาวะ
โภชนาการและพัฒนาการเดก็
ปฐมวัย 
 

เพื่อให้สภาวะโภชนาการของ
เด็กมกีารเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์ 

เด็กอ้วน  เดก็ผอมเด็กปฐมวัย
ต าบลหัวทะเล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล
และมีสภาวะโภชนาการที่
ถูกตอ้ง 
สมวัย 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 
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                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                              แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

28 โครงการส่งเสริมดแูล ปูองกนั
สุขภาพปากและฟันส าหรับเดก็
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กเป็นโรค
ฟันผ ุ

เด็กเล็กรู้จกัรกัษาสุขภาพของ
ตนเองทีถู่กตอ้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  เด็กได้รับการดแูล
ในช่องปากและฟนั
ที่ถกูต้อง  

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

29 โครงการจัดหาน้ าดื่มที่สะอาด
ปลอดภัยส าหรับเดก็ปฐมวัย 
 

เพื่อให้เดก็เลก็มนี้ าดื่ม
ส าหรับบริโภคที่สะอาด 
ปลอดภัยไม่มีสิ่งเจอืปน 

เด็กเล็กได้ดืม่น้ าที่สะอาด 
ปลอดโรคไร้สิ่งเจอืปน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  เด็กมนี้ าดืม่ส าหรับ
บริโภคที่สะอาด 
ปลอดภัย ไม่มี
สิ่งเจือปน 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

30 โครงการตรวจสขุภาพให้ครูผู้ดแูล
เด็ก บุคลากรทางการศกึษา   
และผู้ประกอบอาหาร 

เพื่อเฝูาระวงัปูองกนัโรคที่
อาจจะเกิดขึน้กับเดก็ 

ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ประกอบอาหาร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  ครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้
ประกอบอาหารมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและพรอ้มที่
ปฏิบัติงานใกล้ชิด
กับเดก็ได้ 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

31 โครงการพัฒนาสุขภาพดมีีสุขเด็ก
แรกเกิด - ๒ ปี 
 

เพือ่ส่งเสริม สร้างแรงจงูใจ
ในการพฒันาเด็กแบบมีส่วน
ร่วมทุกภาคสว่นก่อนส่งตอ่
ให้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ต าบล
หัวทะเล และมีการติดตาม
ประเมนิผลตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของเดก็  
 

ผู้ปกครองเดก็แรกเกิด - ๒ ปี 
ในเขตพืน้ที่ต าบลหัวทะเล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ผู้ปกครองเดก็,มี
ความรู้เรือ่งการ
ส่งเสริมพฒันาการ 
การเฝูาระวัง การ
ตรวจคัดกรอง และ
สามารถบนัทกึการ
เปลี่ยนแปลง คัด
กรองเบ้ืองต้นส่งตอ่ 
ให้ค าปรึกษาใน
เครือข่ายผู้ดูแลเด็ก
ต่อไปได้ 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                    แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

32 โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในเดก็ของ
สถานศกึษา 
 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิ
กิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ และการปูองกัน
โรคติดตอ่ในเด็ก เช่น โรคมือ 
เท้าปาก โรคไขเ้ลือดออก 
โรคตามแดง โรคอีสกุอีใส 
ฯลฯ 
 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลหัว
ทะเลและโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลหัวทะเล จ านวน  
๖  โรง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  อัตราการปุวยด้วย
โรคติดตอ่ลดลง
อย่างต่อเนื่องส่งผล
ต่อพัฒนาการและ
สุขภาพที่ดขีองเด็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

33 โครงการปรับปรุง ซอ่มแซมและ
ต่อเตมิอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อปรับปรุง ซอ่มแซม ตอ่
เติมอาคารให้เกิดความ
ปลอดภัยและเหมาะสม 
มั่นคงกับการใช้งานกับเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลหัว
ทะเล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีอาคารที่ปลอดภัย 
เหมาะสม และ
มั่นคง 

กองการศกึษา 

34 โครงการสนับสนุนงบประมาณใน
การจดัจ้างครูสอนระดับอนุบาล 
หรือครูสอนวิชาการอื่นๆให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและโรงเรียน 
สพฐ. 

-เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
เรียนการสอนให้แก่เดก็
นักเรียน ให้มีความรูแ้ละ
ทักษะตามมาตรฐาน
การศกึษา  

-เด็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.
ระดับอนุบาล-ป.๖ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เด็กศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กและเดก็
นักเรียนได้รับการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

กองการศกึษา 

35 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนต้าบลหัวทะเล( ตาม
แบบมาตรฐานที่กรมส่งเสริม
ก้าหนด) 

-เพื่อจะได้มีสถานทีจ่ัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธภิาพ  

-โรงเรียนอนุบาล จ านวน 1 
แห่ง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  เด็กมสีถานที่เรียนที่
ได้มาตรฐานและ
ยกระดับการศกึษา
ของท้องถิน่ให้สูงขึน้
เพื่อรองรับภารกจิที่
มากขึน้ 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ่น 

 

36 โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ส้านักงาน  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ส้าหรับครูผู้ดูแลเดก็และบุคลากร
ทางการศึกษา เชน่ คอมพิวเตอร ์  
เครื่องปริ้นเตอร์ โตะ๊-เก้าอีท้้างาน 
ตู้เก็บเอกสาร 

เพื่อให้ครูผู้ดแูลเดก็/
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานที่เกิด
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ครูผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรทางการ
ศึกษามีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานที่เกิด
ประสิทธภิาพมาก
ขึ้น 

กองการศกึษา 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                    แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

37 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน
และภายนอกอาคารศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหัวทะเล  เช่น  ที่
พักผู้ปกครอง/สนามเล่นปลอดภัย
(สนามหญ้า) /การปลูกไมด้อกจัด
สวนหย่อม/การติดตั้งผ้าม่านกั้น
แสงแดด  มุ้งลวด ฯ  

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน
และภายนอกอาคารศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ให้ได้
มาตรฐานและเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย  
 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมสีภาพ
สิ่งแวดลอ้มที่ดีขึน้และมีความ
ปลอดภัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และเหมาะสมกับ
การจดักจิกรรมให้
เด็ก 

กองการศกึษา 

38 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เดก็
ปฐมวัย สร้างสนามเด็กเล่น
เสริมสร้างปัญญา 

เพื่อให้เดก็ได้รับการพัฒนา
ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

เด็กได้รับการพฒันาและ
เรียนรูต้ามความถนดัตามฐาน
การเรียนรู้ต่างๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  เด็กได้รับการพฒันา
ครบทั้ง ๔ ด้านตาม
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ 

กองการศกึษา 

39 โครงการจัดซือ้และติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน
สถานศกึษา 

เพื่อปูองกันความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึง
เด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

กองการศกึษา 

40 โครงการก่อสร้างรั้ว-ปูายศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มี
ภูมิทัศนท์ี่สวยงามและเด็กมี
ความปลอดภัยในชวีิต 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมรีั้ว-ปูาย
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กที่สวยงาม 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และเดก็มีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

กองการศกึษา 

41 โครงการจัดซือ้ศาลาที่พกัส าหรับ
ผู้ปกครอง(ศาลาทรงไทย
ส าเร็จรูป) 

เพื่อให้ผู้ปกครองมีสถานที่
พักในระหว่างมาตดิต่องานที่
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมีศาลาที่
พักส าหรับผู้ปกครอง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีศาลาที่พกัส าหรับ
ผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

42 โครงการจัดซือ้สื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศกึษา เครือ่งเลน่
สนามส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต าบลหัวทะเล 

เพื่อให้เดก็ในศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสือ่การเรียนรู้อย่าง
พอเพียง 

จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 
ต าบลหัวทะเล ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  เด็กได้รับการพฒันา
ครบทั้ง ๔ ด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

43 โครงการจัดซือ้วัสดุ  อุปกรณแ์ละ
เครื่องใช้ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

เพื่อให้เดก็ในศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กมวีัสดุเครื่องใชท้ี่
เหมาะสม และปลอดภัย 

จัดซื้อให้เดก็ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กอย่างทั่วถึงและครบทกุคน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  เด็กในศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ
เครื่องใชท้ี่เหมาะสม 
และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

 



151 

 
             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                        แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องวถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

44 โครงการจัดซือ้วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มี
วัสดุใช้ในห้องประกอบ
อาหารส าหรับเด็กที่มีความ
ปลอดภัยสะอาด 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครวั
เพื่อใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ประกอบ
อาหารศูนย์ 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมวีัสดุใช้ในห้อง
ประกอบอาหารส าหรับ
เด็กที่มีความปลอดภัย
สะอาด 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

45 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

เพื่อให้เดก็มีเสาธรงที่ได้
มาตรฐานในการท ากิจกรรม
ตามแผนจัดประสบการณ ์

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมเีสาธงไว้
ท ากจิกรรมที่ได้มาตรฐาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  เด็กมเีสาธรงที่ได้
มาตรฐานในการท า
กิจกรรมตามแผนจัด
ประสบการณ ์

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

46 โครงการทอดผ้าปุาเพือ่การศกึษา
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลหัวทะเล 
  

เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครองมี
ส่วนรว่ม สนับสนนุ
งบประมาณ ในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ชุมชน ผู้ปกครอง มีสว่นร่วม
ในการพฒันาสถานศกึษา และ
เกิดความรกั ความสัมพนัธ์อนั
ดีต่อกนั 

- - - - -  ชุมชน ผู้ปกครองมีสว่น
ร่วม สนับสนนุ
งบประมาณ ในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

47 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ต าบลหัวทะเล  

เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนรุักษ์
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุแสดงความรกั 
ความกตญัญูตอ่ผู้สูงอายุ 

ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  ประชาชนทั่วไป และ
ผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1 -๑๒ได้ร่วม
อนรุักษ์สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ รด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุให้คง
สืบต่อไป 

กองการศกึษา 

48 โครงการสืบสานวัฒนธรรมฉ่ าน้ า  
แข่งเรือ สุขเหลอืลอยกระทง 

 เพื่ออนรุักษ์วฒันธรรม
ประเพณกีารแข่งขนัเรือให้
อยู่คู่กับทอ้งถิ่นและสร้าง
ความรกัความสามัคคีของ
ประชาชนต าบลหัวทะเล 

ประชาชนทั่วไป  
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  ประชาชนทั่วไปได้ร่วม
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม แข่งเรือ 
ลอยกระทง สร้างความ
สามัคคีเกดิขึ้นในหมู่
คณะ 

กองการศกึษา 

49 โครงการถ่ายทอดภมูิปัญญาให้กับ
เด็กและเยาวชนต าบลหัวทะเล 
 

 เพื่ออนรุักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของต าบลหัวทะเลให้
คงอยู่ต่อไป 

ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1 -๑๒ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  เด็กและเยาวชนได้รว่ม
สืบทอดความรู้ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศกึษา 
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                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                         แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องวถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงา

น
รับผิดชอ

บ 

2566 2567 2568 2569 2570 

50 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนและ
ถวายเทียนพรรษาเนือ่งใน
เทศกาลวันเข้าพรรษา 

 เพื่อร่วมอนรุักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ประชาชนทั่วไป  
หมู่ที่ 1 -๑๒อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนทั่วไปได้ร่วม
อนรุักษ์วัฒนธรรม
ประเพณทีางพุทธ
ศาสนา 

กอง
การศกึษา 

51 

 
โครงการจัดกิจกรรม ทาง
พระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วนัเข้าพรรษา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-เพื่อปลกูฝังให้เดก็มีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติธรรมตาม
วันส าคัญทางพทุธศาสนาได้
ถูกตอ้ง 

ผู้บริหารฯ พนักงาน/ลกูจ้าง
และประชาชนทั่วไป  
หมู่ที่ 1 -๑๒อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ผู้บริหารฯ พนักงาน/
ลูกจ้างและประชาชน
ทั่วไป มีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติ
ธรรมตามวนัส าคัญทาง
พุทธศาสนา  
 

กอง
การศกึษา 

52 โครงการจัดซือ้วัสดอุุปกรณ์กฬีา
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนเล่นกีฬา 

จัดหาอุปกรณก์ีฬาประจ า
หมู่บ้าน ปีละ 1 ครัง้ 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  เด็กเยาวชนและ
ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬาเพิม่ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

53 โครงการแข่งขนักฬีาทะเลสีมมุ
เกมสต์้านยาเสพตดิต าบลหัวทะเล  

เพื่อให้เดก็และเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดแข่งขันกีฬา เยาวชน 
ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชนแ์ละห่างไกล
ยาเสพติด 

กอง
การศกึษา 

54 โครงการส่งนักกีฬาเยาวชน 
ประชาชน เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 
 

-เพื่อพัฒนาทกัษะกีฬาแกเ่ด็ก
และเยาวชน ประชาชน 

-จัดส่งเดก็และเยาวชน 
ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปี
ละ 3 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีทกัษะและ
ประสบการณ์ด้านกีฬา
มากขึน้ 

กอง
การศกึษา 

55 โครงการแข่งขนักฬีาทอ้งถิน่
สัมพันธอ์ าเภอบ าเหนจ็ณรงค ์
 

-เพื่อสร้างความสามัคคีใน
องค์กรและระหว่างองคก์ร 

- เข้าร่วมแข่งขนักีฬาท้องถิน่
สัมพันธอ์ าเภอบ าเหนจ็ณรงค ์
ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  เกิดความสามัคคีใน
องค์กรและระหว่าง 
อปท.ในเขตอ าเภอ
บ าเหน็จณรงค ์

กอง
การศกึษา 

56 โครงการจัดซือ้อุปกรณแ์ละเครือ่ง  
ออกก าลังกายประจ าศูนย์กฬีา
ต าบล 

-เพื่อส่งเสรมิการออกก าลังกาย
ของประชาชนและเยาวชน 

ศูนย์กีฬาต าบลหัวทะเล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนในหมู่บ้านได้
ออกก าลังกายมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศกึษา 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                       แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องวถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี

วัด 
(KP) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บ 

2566 2567 2568 2569 2570 

57 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง
ให้แก่ลานกีฬา สถานทีอ่อกก าลงั
กาย ของประชาชน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่
ออกก าลังกายในช่วงเวลาเย็นถึง
ค่ า 

ลานกฬีา ลานออกก าลังกาย
ของหมู่บ้าน/ศูนย์กฬีาต าบล   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้ใช้สนามกีฬา 
ลานกฬีา เป็นสถานทีอ่อก
ก าลังกาย พกัผ่อนหย่อน
ใจ 

กอง
การศกึษา 

58 โครงการก่อสร้างสนามกฬีาฟุตซอล เพื่อให้เดก็ เยาวชนและ 
ประชาชนมีลานกีฬาส าหรับ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาใน
ชุมชนอย่างมีมาตรฐาน 
 

สนามกีฬาฟุตซอล จ านวน  ๑ 
แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  ประชาชนมีพื้นทีในการ
ออกก าลังกายและเล่น
กีฬาอย่างทั่วถงึและ
มาตรฐาน 

กอง
การศกึษา 

59 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าเพือ่
สาธิตการว่ายน้ าเพื่อปูองกนัเดก็
จมน้ า 
 

เพื่อปูองกันการจมน้ าของเดก็
และเยาวชนต าบลหัวทะเล 

สระว่ายน้ าจ านวน ๑ แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  เด็กและเยาวชนมมีีพื้นที่
ในการฝึกหัดการว่ายน้ า
เพื่อปูองกันการจมน้ าทีจ่ะ
เกิดขึ้น 

กอง
การศกึษา 

60 โครงการการจดักจิกรรม 
วันเดก็แห่งชาต ิ

เพื่อให้เดก็ได้มีสวนรว่มใน
กิจกรรมต่างๆและเล็งเหน็
ความส าคัญของตนเอง 
 

 เด็กและเยาวชนต าบลหัว
ทะเลหมู่ ๑-๑๒  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  เด็กมีความสขุทางใจและมี
สุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุขในวันเด็ก
แห่งชาต ิ

กอง
การศกึษา 

61 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
และแข่งขันทกัษะทางวิชาการ 

เพื่อให้เดก็และผู้ปกครองได้ชื่น
ชมและเกิดความภาคภูมิใจ
ผลงานและทกัษะทางวิชาการ
ของเดก็ 

โรงเรียนในเขตต าบลหัวทะเล
จ านวน  ๖  แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  เด็กและผู้ปกครองเกดิ
ความภาคภูมิใจและมี
ความเชือ่มัน่ใน
สถานศกึษาเพิ่มมากขึน้ 

กอง
การศกึษา 

62 โครงการอบรมเพือ่ปูองกันเดก็
จมน้ าให้กับเด็กและเยาวชนต าบล
หัวทะเล 

เพื่อให้เดก็และเยาวชนรู้จกัวธิี
ปูองกันและชว่ยเหลือเด็กจมน้ า 

เด็กและเยาวชนต าบลหัว
ทะเล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  เด็กและเยาวชนรูจ้ักวิธี
ปูองกันและชว่ยเหลือเด็ก
จมน้ า 

กอง
การศกึษา 

 
 

 
 
 
 
 



154 

 
        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                       แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องวถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.1 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ี

วัด 
(KP) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บ 

2566 2567 2568 2569 2570 

63 โครงการค่ายวิชาบูรณาการสร้าง
ศิลป์ สร้างสรรค์ เพือ่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวทะเล  

เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
ส าหรับนักเรียนทกุคนให้ได้มี
การเรียนรู้กจิกรรมที่
หลากหลายตามความถนัดและ
ความสนใจ 

นักเรียนโรงเรียน ระดับชั้น
ประถมศกึษาปีที่ ๑-๖ เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้รอ้ยละ ๙๐ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 
๙๐  

นักเรียนน าความรู้ที่ได้
จากศกึษามาฝกึปฏิบัติ
และเพิม่ทกัษะ
กระบวนการท างาน
ร่วมกับผู้อืน่อย่าง
สร้างสรรค ์

กอง
การศกึษา 
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                                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                    แบบ ผ.02                             

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
2.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขต
ต้าบล 

เพื่อส่งเสริมการออกก้าลังกาย ตามโครงการของ  
อบต.หัวทะเล 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

1 ครั้ง/ปี มีการเล่นกีฬาในต้าบลมากข้ึน กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์
กีฬาหมู่บ้าน/ต้าบล 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต้าบลมี
อุปกรณ์กีฬาเพียงพอ 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

12 หมู่บ้าน ประชาชนในเขตต้าบลมี
อุปกรณ์กีฬาเพียงพอ 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนและเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อสนับสนุนและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

ตามโครงการของ 
อบต.หัวทะเล 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

1 ครั้ง/ปี ผู้บริหาร สมาชิกสถา อบต. 
พนักงานและลูกจ้างของ อบต.
มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา 

กองการศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ 

เพื่อด้าเนินการส่งเสริมการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของประชาชน 

ตามโครงการของ 
อบต.หัวทะเล 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

2 ครั้ง ประชาชนในเขตต้าบลได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

กองการศึกษา 

5 โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ หมู่บ้านทั้ง 
12 หมู่บ้าน ตามโครงการที่เสนอขอ 

300,000 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง/ปี เกิดความสามัคคีของประชาชน
ในเขตต้าบล 

กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาคน
พิการ 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาคน
พิการในเขตต้าบล 

สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขัน
กีฬาคนพิการในเขตต้าบล 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

1 ครั้ง/ปี คนพิการในเขตต้าบลมีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬา 

กองสวัสดิการ 

7 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต.หัวทะเล 

เพื่อเป็นสวัสดิการประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสในต้าบลหัวทะเล 

ตามโครงการของ อบต.หัวทะเล 200,000 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

8 โครงการอุดหนุนงบประมาณกิจกรรม
ประเพณีของทุกหมู่บ้านในเขตต้าบล 
 

เพื่อให้การอุดหนุนกิจกรรม
ประเพณีของหมู่บ้านในเขตต้าบล 

อุดหนุนงบประมาณและเข้าร่วมใน
การจัดกิจกรรมประเพณีของหมู่บ้าน
จ้านวน  12  หมู่บ้าน 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

12 หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
อบต. 

9 โครงการอุดหนุนอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ใน
การจัดงานวันส้าคัญทางศาสนา งานวัน
นักขัตฤกษ์ งานรัฐพิธี 
 

เพื่อให้การอุดหนุนอ้าเภอบ้าเหน็จ
ณรงค์ในการจัดงานวันส้าคัญทาง
ศาสนา งานวันนักขัตฤกษ์ งานรัฐ
พิธี 
 

อุดหนุนอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์และเข้า
ร่วมในการจัดงานวันส้าคัญทาง
ศาสนา งานวันนักขัตฤกษ์ งานรัฐพิธี 
ต่างๆ 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

 อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ได้รับการ
อุดหนุนในการจัดงานวันส้าคัญ
ทางศาสนา งานวันนักขัตฤกษ์
งานรัฐพิธีต่างๆ 

ส้านักปลัด  อบต.   
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                                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                  แบบ ผ.02                             

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
2.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
กิจกรรมทางพุทธศาสนาแก่วัดต่างๆ
ในเขตต้าบล 
 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาแก่วัดต่างๆในเขตต้าบล 

อุดหนุนงบประมาณและเข้าร่วม
ในการจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาวัดต่างๆในเขตต้าบล 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

- วัดต่างๆในเขตต้าบล
ได้รับการอุดหนุนใน
การจัดกิจกรรมทาง
พุทธฯ 

ส่วนการศึกษา 
อบต. 

11 โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิ
ปัญญาหล่อเทียน และสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา อ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ชาวอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ ได้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาการหล่อ
เทียนพรรษาแบบด่ังเดิม 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ร่วมกิจกรรม จ้านวนไม่
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 

ที่ว่าการอ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ 

12 โครงการจัดงานวันส้าคัญทางศาสนา  
งานวันนักขัตฤกษ์ งานรัฐพิธี 
 
 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ตามโครงการ  ของ  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหัวทะเล 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- ประชาชนในเขต
ต้าบลได้เข่าร่วม
กิจกรรม 

ส้านักปลัด 

13 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนใช้ส้าหรับเล่น
กีฬา และออกก้าลังกาย 

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

400,000 
 

- - 
 

- 
 
 
 

- 1 แห่ง ประชาชนมีลานกีฬา
ไว้เล่นกีฬาและออก
ก้าลังกาย 

ส้านักปลัด  อบต. 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใช้ส้าหรับเล่น
กีฬา และออกก้าลังกาย 

สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม
สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง เยาวชน  ประชาชนมี
ลานกีฬาไว้เล่นกีฬา
และออกก้าลังกาย 

ส้านักปลัด  อบต. 

15 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุต
ซอลหมู่บ้าน. 

เพื่อเป็นแหล่งออกก้าลังกาย
และเล่นกีฬาของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 
บ้านกุ่มให้ได้ตามแบบมาตรฐาน 
พร้อมติดต้ังไฟสองสว่าง 

200,000 
 

- - 
 
 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนในเขต
ต้าบลห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส้านักปลัด  อบต. 
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                                                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                แบบ ผ.02                             

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
2.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ภายในเขตต้าบลหัวทะเล 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชน สนใจออกก้าลังกาย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประเภท
ต่างๆให้กับหมู่บ้าน จ้านวน 12 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ออกก้าลังกาย 12 
หมู่บ้าน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนสนในการ
แข่งขันกีฬ เพิ่มข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

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

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ตามโครงการ  ของ  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหัวทะเล 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- ประชาชนในเขต
ต้าบลได้เข่าร่วม
กิจกรรม 

ส่วนการศึกษา 
อบต. 

18 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์(ลานทะเลสีดอ)หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใช้ส้าหรับเล่น
กีฬา และออกก้าลังกาย 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีลานกีฬา
ไว้เล่นกีฬาและออก
ก้าลังกาย 

ส้านักปลัด  อบต. 

19 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลาน
เอนกประสงค์ (ลานทะเลสีดอ)หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไว้ออกก าลัง
กาย และกิจกรรมต่างๆ 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง มีพื้นที่ในการเลน่กฬีา 
และจัดกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง อบต. 
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                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                    แบบ ผ.02                              

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ไข้หวัดนก ฯลฯ 

เพื่อควบคุมและท้าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายที่เป็นเหตุการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 180,000 
 

180,000 180,000 180,000 180,000 3 ครั้ง/ปี 
 

ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

รพ.สต.หัวทะเล ,เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  อบต.   

2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 70,000 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 1 ครั้ง/ปี ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส่วนสาธารณสุข  อบต.   
 

3 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคเอดส์
และการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

เพื่อรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
เอดส์ 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง/ปี ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ รพ.สต.หัวทะเล ,เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  อบต.   

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชนต้าบลหัว
ทะเล ด้าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อสม.หมู่ที่ 1-12 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

1 ครั้ง/ปี ศูนย์สุขภาพชุมชนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามท่ีเสนอขอ 

รพ.สต.หัวทะเล ,เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  อบต.   

5 โครงการพัฒนาส่งเสริมและการให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณสุขที่ทั่วถึง 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

กองสาธารณสุข อบต.   
 

6 โครงการอบรมผู้น้านักเรียนด้านสาธารณสุขใน
เขตต้าบลหัวทะเล 
 

เพื่อสร้างแกนน้าสุขภาพประจ้า
โรงเรียน (อาสาสมัครสาธารณสุขใน
โรงเรียน 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

1 ครั้ง/ปี อาสาสมัครมีความรู้ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

รพ.สต.หัวทะเล ,เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  อบต.   

7 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไม่ติดต่อและส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ 
 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในการ
ปูองกันโรคเบาหวานและความดัน 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

1 ครั้ง/ปี -เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

รพ.สต.หัวทะเล ,เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  อบต.   

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเฝูาระวังด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง
เพิ่มข้ึน 

รพ.สต.หัวทะเล ,เขาดิน 
กองสาธารณสุข  อบต.   

9 โครงการเสริมการออกก้าลังกายทุกหมู่บ้านใน
เขตต้าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนทั้ง  12  หมู่บ้านมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

12 หมู่บ้าน ประชาชนในเขตต้าบลมีสุพภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

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

 ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
 2.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการสนุบสนุนการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

เพื่อลดปริมาณขยะและสร้าง
มูลค่าเพิ่มขยะมูลฝอย 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

12 หมู่บ้าน เพื่อให้มีการแยกขยะ
ก่อนน้าไปก้าจัด 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน         
กองสาธารณสุข  
อบต.   

11 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุ
การแพทย์ในเขตต้าบลหัวทะเล 

 เพื่อให้สถานีอนามัยในเขต
ต้าบลมีเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัยมากข้ึน 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

1 ครั้ง/ปี สถานนีอนามัยในเขต
ต้าบลมีเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข  
อบต.   
 

12 โครงการแปรงสีฟันอันแรกของหนู เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุปีครึ่ง
ทุกคนมีแปรงสีฟันและยาสีฟัน
ทุกคน 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

1 ครั้ง/ปี เด็กอายุวัยก่อนเรียน
ไม่มีฟันผุ 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
กองสาธารณสุข  
อบต.   

13 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า
ชุมชน 

เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า/
ร้านอาหารปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 
พรบ.สุรา/พรบ.บุหรี 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

1 ครั้ง/ปี ผู้ประกอบการ
ร้านค้า/ร้านอาหาร
ปฏิบัติให้ถูก 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
กองสาธารณสุข  
อบต.   

14 โครงการส่งเสริมการรักษาความ
สะอาดในชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

12 หมู่บ้าน หมู่บ้านสะอาดทุก
หลังคาเรือน 

กองสาธารณสุข  
อบต.   
 

15 โครงการส่งเสริมศิลปพื้นบ้านอีสาน
บ้าบัดโรคจิตประสาท 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี
,ลดการฆ่าตัวตาย 

ตามโครงการ อบต.หัวทะเล 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

1 โครงการ ประชาชนมี
สุขภาพจิตดี 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
กองสาธารณสุข  
อบต.   

16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษา
ดูงาน อสม.ภายในต้าบลหัวทะเล 

เพื่อปลูกจิตส้านึก อสม.ให้รัก
ท้องถ่ินและเสริมความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อสม. 12 หมู่บ้าน 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนมีความรู้
ด้านสาธารณสุขมูล
ฐาน 

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

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
 2.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการลดการตายด้วยมะเร็งตับ เพื่อลดการเสียชีวิตด้ายมะเร็ง
ตับ 

12 หมู่บ้าน 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

1 ครั้ง/ปี ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มข้ึน,ลด
การตายจากมะเร็งตับ 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
กองสาธารณสุข  
อบต.   

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลกรของ 
อบต. 

เพื่อให้บุคลากรของ อบต.มี
สุขภาพแข็งแรง 

ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แบบสอบถาม
สุขภาพร้อยละ 80 
อยู่ในเกณฑ์
สุขภาพดีไม่มีโรค 

บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรง 

งานสาธารณสุข 
อบต. 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 

19 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ยากไร้ ยากจน ด้อย
โอกาส 

เพื่อตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญ
ก้าลังใจให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ยากจน 
ด้วยโอกาส 

จัดอบรมให้ความรู้การดูแลและ
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ยากจน และ
ด้อยโอกาส จ้านวน 12 หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

บุคคลเปูาหมาย
ได้รับการเยี่ยมบ้าน
ครอบ 100% 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ยากจน และด้วย
โอกาส มีขวัญก้าลังใจ 

กองสวัสดิการฯ 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดี 

จัดอบรมให้ความรู้การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ จ้านวน 12 
หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ตอบแบบทดสอบ
ได้ร้อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองสวัสดิการฯ 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 

21 โครงการรณรงค์การใช้เกลือผสม
ไอโอดีนเสริมปัญญาในชุมชนและ
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภค
เกลือไอโอดีนในชุมชนและ
โรงเรียน 

สนับสนุนการใช้เกลือไอโอดีนทุก
ชุมชนและในโรงเรียน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครัวเรือนได้รับสาร
ไอโอดีนไม่ต้่ากว่า
ร้อยละ 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 โครงการปูองกัน/ควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

เพื่อควบคุมปูองกันโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัด 
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปูองกันโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ในพื้นที่ 

ลดการเกิดโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ใน
พื้นที่ 

งานสาธารณสุข 
อบต. 
รพ.สต.หัวทะเล 
สปสช. 

24 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร
โรคติดต่อ 

สนับสนุนกิจกรรมของ
อาสาสมัครปูองกันโรคไข้หวัด
นก 

จัดอบรม ซ้อมแผน ปูองกันภัย 
โรคไข้หวัดนก 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปูองกันโรคไข้หวัด
นกได้ร้อยละ 80 

การปูองกันโรคติดต่อ
ได้ทันท่วงที 

งานสาธารณสุข 
อบต. 
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                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                แบบ ผ.02                              
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
2.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

25 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน อบต.หัวทะเล 

เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน
ตามโครงการ 

สนับสนุนงบปราะมาณ
ส้าหรับด้าเนินการ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการครบ 100% 

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 

-งานสาธารณสุข 
อบต. 
-รพ.สต.หัวทะเล 
เขาดิน 

26 สนับสนุนการด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริ ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการด้าเนินการ
ของ อสม. 

พัฒนาศูนย์ คสมช. 12 
หมู่บ้าน 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการครบ 100% 

พัฒนากิจกรรมของ อสม.
ให้มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์ คสมช. 12 
หมู่บ้าน 

27 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 80 มี
สุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

28 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านหัวสระ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 80 มี
สุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

29 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านกุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 80 มี
สุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

30 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 80 มี
สุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

31 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 80 มี
สุขภาพที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 
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                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                     แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
 2.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

32 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านโคก
แสว 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

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

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

33 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
ดง 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

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

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

34 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านเก่า 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

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

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

35 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านโนน
สังข์ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

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

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

36 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหัว
สะพาน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

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

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

37 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหัว
ทะเล 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

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

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 
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                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                               แบบ ผ.02                              

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
  2.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

38 อุดหนุนโครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านหัว
สระใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

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

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

39 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้าบลหัวทะเล 
(สปสช.) 

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้าบลหัว
ทะเล (สปสช.) 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 1 ครั้ง/ปี ศูนย์สุขภาพชุมชนได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณตามท่ีเสนอ
ขอ 

รพ.สต.หัวทะเล ,
เขาดิน 
ส่วนสาธารณสุข  
อบต.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    



164 

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวิต 
 2.4 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพิบัติต้าบล
หัวทะเล 

เพื่อให้  อปพร.ได้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตามโครงการของ  อบต.หัวทะเล 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 12 หมู่บ้าน การปฏิบัติงานของ  
อปพร มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส้านักปลัด  อบต. 

2 โครงกาการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เพื่อลดความสูญเสียด้านชีวิต
และทรัพย์สิน 

สนับสนุนการรณรงค์ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 2 ครั้ง/ปี ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรได้รับ
ความสะดวกและ
ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ 

ส้านักปลัด  อบต.   

3 โครงการอยู่เวรยามหมู่บ้านพร้อม
วิทยุสื่อสาร 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมี
ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม 
 

สนับสนุนงบประมาณต้ังจุดตรวจ
เวรยามและงบประมาณวิทยุ
สื่อสาร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

12 หมู่บ้าน ประชาชนในต้าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส้านักปลัด  อบต.   

4 โครงการจัดหายานพาหนะ
(รถจักรยานยนต์)สายตรวจประจ้า
ท้องถ่ิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายตรวจ
ในการออกตรวจพื้นที่ 

สนับสนุนงบประมาณจัดหา
ยานพาหนะ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

1 คัน ลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ 

ส้านักปลัด  อบต.   

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อพปร.) 

เพื่อให้ อปพร.มีความรู้และ
สามารถน้าไปปฏิบัติ 

จัดฝึกอบรม  อปพร.ต้าบลหัว
ทะเล 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง/ปี อปพร.มีความรู้ 
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ได้ 

ส้านักปลัด  อบต.   

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันภัย 

จัดฝึกอบรม ทบทวนความรู้และ
อบรมใหม่ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี อปพร.มีความรู้ 
สามารถน้าไปปฏิบัติ
ได้ 

ส้านักปลัด  อบต.   

7 โครงการสนับสนุนการด้าเนินงาน
ของทีมหนึ่งต้าบลหนึ่งทีมกู้ภัย อบต.
หัวทะเล 

เพื่อให้การจัดการกู้ภัยมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการด้าเนินงานการ
ฝึกซ้อมกู้ภัย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 กู้ภัยท้างานอย่าง
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลัด  อบต.   

8 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วน
ท้องถ่ินกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง
เกิดสาธารณภัย  

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร
ส่วนท้องถ่ินกรณีเยียวยาหรือ
ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 

ประชาชนในพื้นที่ จ้านวน 12 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
ความช่วนยเหลือจาก 
อบต. 

ส้านักปลัด  อบต.   
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                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  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 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการ
ปฏิบัติตามแผนปูองกันและบรรเทา
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 จ้านวนผู้ร่วมการ
ฝึกอบรมสารถน้า
ความรู้จากการ
แบบสอบถามผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเผชิญกับภัย
พิบัติที่เกิดข้ึนจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสียอัน
เนื่องจากสาธารณภัย
ให้น้อยลง 

ส้านักงานปลัด 

10 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องแบบ ชุดแต่งกาย ในการ
ปูองกันภัยในเขต อบต. 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องแบบชุดแต่งกาย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องแบบชุดแต่งกายในการ
ปูองกันภัย 

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

มีวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องแบบชุดแต่ง
กายปฏิบัติงาน 

ส้านักงานปลัด 

11 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

เพื่อเทิดทูนสถาบันสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

จัดกิจกรรม/โครงการอบรมสร้าง
จิตส้านึกปกปูองสถาบันและสร้าง
ความปรองดองของคนในชุมชน 
12 หมู่บ้าน 

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

ประชาชนมีจิตส้านึก
ที่ดีเทิดทูนปกปูอง
สถาบันและอยู่ร่วมกัน
อย่างปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ส้านักงานปลัด 
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                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                      แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรพ์ัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาคมและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชิวติ 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

เพื่อส่งเคราะห์ให้การช่วยเหลือ
แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในต้าบล 
 

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตต้าบลหัวทะเล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วย
โอกาสมีก้าลังใจ ในการใช้
ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง 
 

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มี
รายได้น้อย ในเบื้องต้น 

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีรายได้น้อยในเขต
ต้าบล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

12 หมู่ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ได้รับการช่วยเหลือ 
เบื้องต้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนเพื่อการรับรองสิทธิความ
พิการ 

เพื่อช่วยให้ผู้พิการให้ได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนในเขตต้าบลหัวทะเล  30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

12 หมู่ ผู้พิการได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 

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 ในเขตต้าบลหัว
ทะเล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

12 หมู่ ผู้พิการได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการจัดงานวันคนพิการสากล เพื่อสร้างขวัญก้าลังใจ ให้กับผู้
พิการ 

ผู้พิการในเขตต้าบลหัวทะเล 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้พิการทุกคน ผู้พิการมีก้าลังใจในการใช้
ชีวิต และรู้สิทธิประโยชน์
ของต้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการซ่อมแซมและปรับสภาพบ้าน
ให้กับคนพิการ 

เพื่อปรับสภาพบ้านผู้พิการให้
น่าอยู่ข้ึน 

ผู้พิการในเขตต้าบลหัวทะเล 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 หลัง/ปี บ้านผู้พิการที่ยากล้าบาก
น่าอยู่และปลอดภัย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการเงินสงเคราะห์จัดงานศพผู้
ยากไร้ 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลจ้านวน  12  หมู่บ้าน
ได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัด
งานศพผู้ยากไร้ 

จัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์
ในการจัดงานศพผู้ยากไร้ทั้ง   12  
หมู่บ้าน 
ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12 หมู่ ประชาชนได้ได้รับเงิน
สงเคราะห์ในการจัดงาน
ศพผู้ยากไร้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                  แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  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 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการผู้สูงวัยหัวใจเข้มแข็งโรงเรียน
ผู้สูงอายุต้าบลหัวทะเล 

เพื่อส่งเคราะห์ให้การช่วยเหลือ
แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในต้าบล 

ผู้สูงอายใุนเขตต้าบลหัวทะเล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีก้าลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือ
ผู้ยากไร้ ในต้ายล 
 

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ 
ในเขตต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีก้าลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
(อพม.ต้าบลหัวทะเล) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคม 

ประชาชนในเขตต้าบลหัวทะเล  40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีก้าลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก
ให้กับคนพิการ เช่น ห้องน้้า ที่จอดรถ 
ทางลาด จุดบริการข้อมูลข่าวสาร 
ศูนย์บริการคนพิการ อบต.หัวทะเล  

เพื่อก่อสร้างสิ่งอ้านวยความ
สะดวกให้กับคนพิการ 

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง สิ่ง
อ้านวยความสะดวกให้กับคน
พิการ อบต.หัวทะเล 

200,000 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 หมู่ คนพิการได้รับความ
สะดวกสบาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.หัว
ทะเล  

เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.หัว
ทะเล 

- 300,000 
 

- 
 

- - 
 

12 หมู่ ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการฝึกอบรมอาชีพของให้กับ
ประชาชนต้าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลจ้านวน  12  หมู่บ้าน
ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

 
ประชาชนในเขตต้าบลหัวทะเล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีก้าลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
ของประชาชนเขตพื้นที่ ต้าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลจ้านวน  12  หมู่บ้านได้
การพ้ฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 

จัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์
ในการจัดงานศพผู้ยากไร้ทั้ง   12  
หมู่บ้าน 
ตามโครงการ  อบต.หัวทะเล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้วยโอกาสมีก้าลังใจ 
ในการใช้ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัว(ศพด.ต้าบลหัวทะเล) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัว ให้ดีข้ึน 

ประชาชนในเขตต้าบลหัวทะเล - 30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 หมู่ เด็กได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                  แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูม ิ
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 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน ต้าบลหัวทะเล  

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 
 

เด็กและเยาวชน ต้าบลหัวทะเล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 12 หมู่ เด็กได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นเสริมสร้างปัญญา  

เพื่อให้เด็กได้เล่นและออกก้าลัง
กาย 
 

เด็กและเยาวชน ต้าบลหัวทะเล - - 100,000 - - 
 

12 หมู่ เด็กได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    แบบ ผ.01                              

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  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 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

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

-จัดกิจกรรมและสนับสนุน
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยา
เสพติด 

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

-ปัญหายาเสพติด
ได้รับการปูองกันและ
แก้ไขให้หมดสิ้น 
น้าไปสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 
-สร้างความมีส่วนร่วม
ก่อให้เกิดเครือข่ายที่มี
ความเข็มแข็งในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

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

2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดสถานศึกษา 

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่สถานศึกษา 

สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปูองกันการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดได้ร้อยละ 100 

สถานศึกษาปลอดยา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ส้านักงานปลัด 

3 โครงการปูองกันและบรรเทาปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

-เพื่อปูองกันการเผยแพร่ระบาด
ของปัญหายาเสพติด 
-เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่อง
โทษของยาเสพติด 
-เพื่อกระตุ้นและเร่งเร้าให้
ประชาชนมีจิตส้านึกในการร่วม
แก้ไขปัญหา 
-เพื่อให้เยาวชนรู้จักปูองกัน
ตนเองให้พ้นภัยจากยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนในเขต อบต. 
ด้าเนินการดังนี้ 
1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโทษ
ของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน 
2.จัดท้าเอกสาร 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 
-การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส้านักงานปลัด 

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
อาสาพัฒนาสตรีต้าบลหัวทะเล 

ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มฯ 

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

กลุ่มสตรีมีบทบาท
และมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถ่ิน 

กลุ่มอาสาพัฒนา
สตรีต้าบลหัว
ทะเล 
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                                                                                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    แบบ ผ.01                              

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  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 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มี
รายได้น้อยในเมืองและชนบท ส่งเสริม
ภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ต้าบลหัวทะเล 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มี
รายได้น้อยในเมืองและชนบท 
ส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ต้าบลหัวทะเล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อย/กลุ่มเปราะบางให้มีรายได้
เพิ่มข้ึนจากการแปรรูปของ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตกร กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มอื่นๆ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึนและแก้ปัญหา
เกียวกับผลิตภัณฑ์
จากข้าว 

อบต.หัวทะเล 

6 ค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ้านวน 15 จุด  

31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 12 หมู่บ้าน  หมู่บ้านมีกล้องวงจร
ปิด ในการเก็บภาพ
และไว้ดูเหตุการณ์
ต่างๆ 

อบต.หัวทะเล 
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                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                     แบบ ผ.01                              

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  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 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขต อบต. 

เพื่อให้การส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพใก้กับผู้สูงอายุในเขต 
อบต. 

11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์ครบ 
100% 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการฯ 

2 โครงการช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้พิการ
ในเขต อบต. 

เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12 หมู่บ้าน 4,416,000 4,416,000 4,416,000 4,416,000 4,416,000 ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์ 100% 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปุวย
เอดส์ 

เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ปุวย
เอดส์ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ในพื้นที่ 
อบต. 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห์ 
ครบ 100% 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 3 โครงการ - - 15,688,000 15,688,000 15,688,000 15,688,000 15,688,000 15,688,000   
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                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูม ิ

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 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

ต้ังต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม หอ
กระจายข่าว ในหมู่บ้านที่มีปัญหา 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนร้อยละ 70 ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร 

การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายข่าว
และขยายสัญญาฯเครื่องขยายเสียงหอ
กระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน ม.3 , ม.9 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง สายไฟส่ง
สัญญาณพร้อมอุปกรณ์ 

40,000 - - - - ประชาชน หมู่ที่ 11 ร้อยละ 
80 ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างปูายจราจรแนะน้า
หมู่บ้านและปูายประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ต้ัง
หน่วยงานราชการหมู่บ้าน 

ก่อสร้างปูายจราจรแนะน้าตามที่ 
อบต.ก้าหนด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ้านวนปูายจราจรปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

มีปูายจราจรแนะน้า
หมู่บ้านและปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

กองช่าง 

4 โครงการติดต้ังกระจกจราจร ในบริเวณจุด
เสี่ยงในพื้นที่ อบต.หัวทะเล 

เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรใน
หมู่บ้าน 

ติดต้ังกระจกจราจรในบริเวณจุด
เสี่ยง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ติดต้ังกระจกจราจรภายในเขต 
อบต. 

ลดอุบัติเหตุจราจรใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

5 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
บริเวณจุดเสี่ยง ในพื้นที่ อบต.      หัว
ทะเล 

เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรใน
หมู่บ้าน 

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบบริเวณ
จุดเสี่ยง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สัญญาณไฟกระพริบในเขต
พื้นที่ อบต. 

ลดอุบัติเหตุจราจรใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของ อบต.หัวทะเล 

เพื่อเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ของ 
อบต.หัวทะเล 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ 
จ้านวน 1 หลัง 

- - 300,000 - - อาคารเก็บพัสดุ จ้านวน 1 
แห่ง 

มีอาคารเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของ
ส้านักงาน 

กองช่าง 

7 โครงการรื้อถอนอาคารเก็บพัสดุ อบต.หัว
ทะเล 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้
เหมาะสมสวยงาม 

รือถอนอาคาร อบต.หัวทะเล 
หลังเดิม 

- - 50,000 
 

- - ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม เกิดความสะดวก
สวยงาม 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมหอประชุม องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหัวทะเล 

เพื่ออ้านวยความสะดวก 
ประชาชนที่มาใช้บริการและ
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างหอประชุม จ้านวน 1 
หลัง 

- - 300,000 - - หอประชุม จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถส่วนกลาง เพื่อใช้เก็บรถส่วนกลางของ
หน่วยงาน 

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ
ส่วนกลาง จ้านวน 1 แห่ง 

300,000 - - - - มีที่จอดรถส่วนกลาง รถส่วนกลางมีที่จอด
ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ สวยงาม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างปูาย และรั่ว อบต.หัว
ทะเล 

เพื่อบอกสถานที่ต้ังของ
หน่วยงาน 

ก่อสร้างปูายและรั่ว ส้านักงาน - 300,000 - - - ปูายบอกสถานที่ต้ังของ
หน่วยงาน จ้านวน 1 ปูาย 

มีปูายบอกหน่วยงาน กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการดัดแปลง ต่อเติมเวทีและตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์(บิ้วอิน)ห้องประชุมชั้น 2  
องค์การบริหารส่วนต้าบลหัวทะเล             

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
เสนอแนะ รับฟังปัญหาต่างๆ 

สร้างเวทียกพ้ืนสูง(ห้องประชุม)                 
-เป็นโครงสร้างเหล็กกล่องกรุ 
ด้วยไม้อัดยาง เกรดเอ หนา 20 
มม.                                         
–เป็นไม้ลามิเนต พื้นผิวเรียบ 
หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. พร้อม
อุปกรณ์                                      
-เก็บขอบ และมุมไม้พื้น 
 

100,000 - - - -  ห้องประชุม มีเวที ใช้ส้าหรับ
จัดกรรมต่างๆ  

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์  อปพร. 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหัวทะเล 

เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการ
เช่วยเหลือประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่
สะดวกขึ้น 

300,000  -   -   -   -  จ้านวน 1 หลัง      ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วขึ้นในการติดต่อ
ประสานงาน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างที่พักประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ  อบต. 

เพื่อเป็นที่พักประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ  อบต. 

ก่อสร้างที่พักประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ  ตามแบบ อบต.
ก้าหนด 

300,000  -   -   -   -   ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการติดต่อที่ อบต. 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างแท็งค์น้้า เพื่อสูบน้้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อการสูบน้้าด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์   

ก่อสร้างแท็งค์น้้าด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์  ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด 

100,000 - - - -  อบต.มีแท็งค์น้้าไว้ส้าหรับกัก
เก็บน้้าไว้ใช้ 

กองช่าง 

15 
โครงการต่อเติมโครงหลังคาที่จอดรถ 
เอนกประสงค์ อบต.หัวทะเล 

เพื่อเพิ่มเพื้นที่การให้บริการ
จอดรถแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

ประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่
สะดวกขึ้น 

500,000  -   -   -   -  จ้านวน 1 หลัง 
ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วขึ้นในการติดต่อ
ประสานงาน 

กองช่าง 

16 โครงการต่อเติมเพื่อติดต้ังตะแกรงเหล็กตา
ข่ายล้อมรอบตัวอาคารชั้น2ส้านักงาน 
อบต.หัวทะเล 

เพื่อปูองกันนกพิราบ เข้ามาได้ 
และเข้ามาท้ารังในอาคาร อบต. 

ตาแบบ อบต.ก้าหนด 250,000 - - - -   1 แห่ง นกพิราบ เข้ามาได้ และ
เข้ามาท้ารังในอาคาร 
อบต. 

กองช่าง อบต. 

 
 
 
 
 
            
 
 



174 

 
                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                 แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

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

-เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส้านึก ความรับผิดชอบ
และทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรักความ
สามัคคี 
-เพื่อสร้างจิตส้านึกในการให้บริการประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการรับ
บริการ 
-เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้แก่บุคลากร 
-เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาและความรู้ ความเข้าใจ
ตลอดจนทัศนคติในการท้างาน 
-เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบคุลากร 
-เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

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

 
 
-จัดอบรมบุคลากรในสังกัด 
จ้านวน 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 
 
 
 

 
 
บุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึน ครบ 
100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
บุคลากรเกิดความสามัคคีใน
หน่วยงาน 
 
 
บุคลากรเกิดความรู้ในการ
ให้บริการประชาชน 
 
 
บุคลากรมีความรู้ทางภาษา 
เพื่อให้บริการประชาชน 

 
 
-บุคลากรมีความรู้
ความรเข้าใจในกฏหมาย
และระเบียบต่างๆมาก
ข้ึน 
 
-บุคลากรมีจิดส้านึกและ
มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
 
-บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทักษะทางภาษาเพิ่มมาก
ข้ึนและสามารถน้า
ความรู้มาใช้การท้างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทักษะทางภาษา เพิ่ม
มากข้ึนและสามารถน้า
ความรู้มาใช้การท้างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ส้านักงานปลัด 
 
 
 
 

ส้านักงานปลัด 
 
 
 
 

ส้านักงานปลัด 
 
 
 
 
 

ส้านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการท้องถ่ิน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัคิงาน จัดอบรมศึกษาดูงาน ส้าหรับ
ผู้บริหารสามาชิก ผู้น้าชุมชน 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คะแนนประเมินความพึงพอใจ
ไม่ต้่ากว่า ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการอบรมได้น้า
ความรู้และ
ประสบการณ์พัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส้านักงานปลัด 

3 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิตไตย
ของประชาชนและบทบาทหน้าท่ีของ
ตน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน
ในระบอบประชาธิปไตย 

จัดประชุมให้ความรุ้รณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การ
เลือกต้ังต่างๆ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังเกินกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนรู้บทบาท
หน้าท่ีและมาใช้สิทธิ์
เลือกต้ังเพิ่มข้ึน 

ส้านักงานปลัด 
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                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                               แบบ ผ.02                              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

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 

ส้านักงานปลัด 

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ควบคุมภายในและการบริหาร ความ
เสี่ยงสมัยใหม่ 

-เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
-เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรทุกระดับตระหนักถึง
ความส้าคัญของการควบคุม
ภายในและการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผล 
-เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการ
บริหารความเสี่ยงให้ทันต่อยุค
สมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
อันจะส่งผลให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

-ผู้บริหารท้องถ่ิน/ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
-เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

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

-ผู้เข้าร่วมประชุมฯมี
ความรุ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดวาง
ระบบการควบคุม
ภายในและการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วย
การก้าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 
-ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรทุกระดับให้
ความส้าคัญกับการ
ควบคุมภายในมาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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                                                                                                                                                               แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตปูองกัน
ทุจริตและคอร์รัปชั่น 

-เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินและบุคลากรทุกระดับ
ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานและการ
ด้ารงชีวิต 
-เพื่อปูองกันการทุจริตและ
คอรัปชั่นที่อาจเกิดข้ึนภายใน
องค์กร 

-ผู้บิรหารท้องถ่ิน/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน 
-เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-ผู้บริหารท้องถ่ิน
และบุคลากรทุก
ระดับน้าหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การด้ารงชีวิต 

-ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรทุกระดับน้า
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้ใน
การปฏิบิตงานและ
การด้ารงชีวิต 
-ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริตและ
คอรัปชั่นขององค์กร 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังหรือ
เลือกต้ังซ่อมผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิก
สภาท้องถ่ิน 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก้าหนด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังหรือเลือกต้ัง
ซ่อมของผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การจัดการเลือกต้ัง
เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก้าหนด 

เป็นไปตามระเบียบที่
ก้าหนดในการเลือกต้ัง 

ส้านักงานปลัด 

8 โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารประจ้าอบต.และการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้าบล 

เพื่อให้บริหารข้อมูลข่าวสาร
ส้าหรับให้ผู้สนใจความสะดวก
ในการต่อต่อประสานงานและ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งข้อมูลใน
ศูนย์ จัดท้าเว็ปไซต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอด
ปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงาน
ข้อมูลข่าวสารเกิน
กว่าร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆอย่างทัน
การติดต่อ
ประสานงานรวดเร็ว 
การให้บริการข่าวสาร
แกประชาชน 

ส้านักงานปลัด 

9 โครงการจัดท้ารายงานกิจกรรมประจ้าปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานและภารกิจของ 
อบต. 

จัดท้ารายงานกิจกรรมประจ้าปี ปีละ  1 ครั้ง 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ประชานร้อยละ 
80 ได้รับทราบผล
การปฏิบัติงานของ 
อบต. 

เอกสารส้าหรับ
เผยแพร่ผลการ
ด้าเนินงานหรือ
กิจกรรมของ อบต. 

ส้านักงานปลัด 

10 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

เพื่อความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์/แจ้งข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กับหมู่บ้าน จ้านวน 12 
หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
70 ได้รับแจ้ง
ข่าวสาร การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลเกิดความ
โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ส้านักงานปลัด 

11 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท้องถ่ิน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรม ดูงาน ส้าหรับผู้บริหารสมาชิกสภา 
ผู้น้าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ จ้านวน 90คน 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

คะแนนประเมิน
ความพึงพอใจไม่
ต้่ากว่า ร้อยละ 80 

ผู้อบรมได้น้าความรู้
และประสบการณ์
พัฒนาท้องถ่ิน 

ส้านักงานปลัด 
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                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                           แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริ
ธรรม ส้าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้า
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต้าบล
หัวทะเล 

-เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินและบุคลกรของ อบต.ได้ตระหนัก
และให้ความส้าคัญกับการปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 
-เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อเป็นแนวทางปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน อบต. 

-ผู้บริหารท้องถ่ิน/ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
-เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
-สมาชิกสภา อบต. 
-ผู้น้าหมู่บ้าน 
-ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรของ อบต.
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

-ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
บุคลากรของ อบต.
ตระหนักและให้
ความส้าคัญกับการ
ปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการ 
-ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรของ อบต. 
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
-อบต.มีมาตรปูองกัน 

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

13 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
-ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถ่ิน 

-มีการประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
เพื่อให้แผนการด้าเนินงานเป็นแนวทางใน
การติดตามการด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนา 
-เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา อบต. 

-ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต.ดังน้ี 
-จัดท้าแผนการด้าเนินงานประจ้าปี 
-ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต.ประจ้าปี 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ประชาชนสามารถ
ได้รับแจ้งข่าวสาร
ของ อบต.ร้อยละ 90 

-การด้าเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาฯเป็นไป
ตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
-ได้รับทราบผลการ
พัฒนาท่ีกระทบต่อ
ประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาความ
ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 

14 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ 

ตามโครงการท่ีเสนอของบประมาณ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 แห่ง ท้าให้การด้าเนินการ
ศูนย์ฯมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

อบต.ท้ัง 7 แห่ง
ภายในอ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ 
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                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                         แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน/คัดส้าเนา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษ ี

มีแผนท่ีภาษีไว้ใช้งานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การจัดเก็บรายได้
เพิ่มข้ึนไม่ต้่ากว่า 
ร้อยละ 5 

เพื่อความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ 

กองคลัง 
กองช่าง 

16 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปูาย ภาษีบ้ารุงท้องท่ี 
ประจ้าป ี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ 

จัดท้าปูายประชาสัมพันธ์การรณรงค์
ในการช้าระภาษีต่างๆ การประชุม
อบรมผู้น้า 12 หมู่บ้าน 
ผู้ประกอบการในพื้นท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การจัดเก็บรายได้
เพิ่มข้ึนไม่ต้่ากว่า 
ร้อยละ 5 

เพื่อความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ 

กองคลัง 
 

17 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ีจัดเก็บภาษี
ถึงบ้าน ประจ้าปี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ 

ให้บริการจัดเก็บภาษีถึงบ้านและ
นอกสถานท่ี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดเก็บรายได้
เพิ่มข้ึนไม่ต้่ากว่า 
ร้อยละ 5 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการช้าระภาษี 

กองคลัง 

18 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ้า อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งบประมาณประหยัด
ได้ร้อยละ 10 

เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ส้านักงานปลัด 

19 โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อประชาสัมพันธ์กับประชาชน
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

อบรมให้ความรู้เกีย่วกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ้านวน 12 
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 60 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซีย 

ส้านักงานปลัด 

20 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี บ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข 
สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 

เพื่อพบปะประชาชนให้บริการด้าน
ต่างๆ 

จัดกิจกรรมออกบริการด้านต่างๆ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ให้บริการด้านต่างๆ
นอกสถานท่ีครบท้ัง 
12 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านต่างๆอย่างทั่วถึง 

ส้านักงานปลัด 

21 โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการช้าระภาษี
และบริการจ่ายเงินในช่วงเวลาพักเท่ียง และ
วันหยุดราชการ 

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
ช้าระภาษีและรับเงิน 

ให้บริการจัดเก็บภาษีและรับเงิน
ในช่วงพักเท่ียงและวันหยุดราชการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมินความ
พึงพอใจมีความพึง
พอใจเกินร้อยละ 90 

เกิดความสะดวกในการ
ให้บริการ 

กองคลัง 

22 โครงการค่าตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน์และรั้วแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อรักษาแนวเขตท่ีสาธารณะใน
พื้นท่ี 

ค่าตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ ค่ารางวัด ค่าช้ีแนวเขต 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างเหมาท้ารั้ว
แนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถทราบแนว
เขตท่ี
สาธารณประโยชน์ใน
พื้นท่ี 

รักษาแนวเขตท่ี
สาธารณะประโยชน์ใน
พื้นท่ี 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอกท่ีท้า
การ อบต.หัวทะเล 

เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม ตกแต่งบริเวณภายใน/ภายนอกท่ีท้า
การ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักงานเป็น
ระเบียบและสวยงาม 
 

ส้านักงานเป็นระเบียบ
และสวยงาม 

ส้านักงานปลัด 
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                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                   แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 
 3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

24 โครงการปรับปรุงอาคาร 
อบต.หัวทะเล 

เพื่อไว้บริการประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ 

ปรับปรุงอาคาร อบต.หัวทะเล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ไม่ต้่ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
รับบริการ 

ส้านักงานปลัด 

25 โครงการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
ร่วมใจอนุรักษ์สืบสานการจัด
งานเจ้าพ่อพยาแลและ
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ  

เพื่อสนับสนุนการด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆแก่ส้านักงาน
เล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ 

สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

1 ครั้ง ส้านักงานการชาด
จังหวัดชัยภูมิได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

ที่ว่าการอ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ 

26 โครงการรวมใจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์  บริจาดโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อ
หลวงของปวงชนชาวไทย 
2558 

เพื่อให้ได้โลหิตจากผู้
บริจาคโลหิต น้าไป
ช่วยเหลือในกิจการ
สภากาชาดไทย 

เพื่อประสานการมีส่วนร่วมระหว่างอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ กาชาดอ้าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นที่อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้
เดือนร้อน ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บปุวยที่ต้องการโลหิต อวัยวะและดวงตา อย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

1 ครั้ง อ้าเภอบ้าเหน็จ
ณรงค์ กาชาด
อ้าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตพื้นที่
อ้าเภอ มีการ
ประสานความ
ร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือตามหลัก
บูรณาการ 

ที่ว่าการอ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ 

27 โครงการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
ร่วมในจัดงานพิธีถวายพวง
มาลาฯ 

-เพื่อสักการะพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัขกาลที่ 5) 

ตามโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ 5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

1 ครั้ง แสดงความ
จงรักภักดีและ
ล้าลึกถึงคุณงาม
ความดีที่มีต่อปวง
ชนชาวไทย 

ที่ว่าการอ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ 

28 รวมพลังสตรีงานวันสตรี
สากล  

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะกรรมการพัฒนา
สตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ้านวน 95 
หมู่บ้านๆละ 9 คนรวม 855 คน 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

1 ครั้ง คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ส้านักงาน
พัฒนาชุมชน
อ้าเภอบเหน็จ

ณรงค์ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดการท่ีดี 

 3.1แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

29 โครงการการเลือกต้ังนายก อบต.

และสมาชิกอบต. 

 

เพื่อด้าเนินการจัดการเรืองต้ัง

นายก และสมาชิก อบต.ให้เป็นไป

ตามกฏหมายการเลือกต้ังฯ 

ด้าเนินการจัดการเลือกต้ังนายก และสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวทะเล 

- - - 700,000 - จัดเลือกต้ังได้
ครบทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

มีนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบล
หัวทะเล ที่มาจากการ
เลือกต้ัง 

ส้านักงานปลัด 

30 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสารสา

เทศ  อบต.หัวทะเล 

เพื่อให้กองช่างท้าให้ให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ ต่อภารกิจอ้านาจหน้าที่ มี

ประสิทธิภาพ สามารถลดข้ันตอน

ในการปฏิบัติงาน  

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานคนงาน

ทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายของกอง

ส้านักปลัด 

108,000 
 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 บุคคล มีบุคคลเพื่อปฎิบัติงานใน
งานต่างๆ 

ส้านักงานปลัด 

31 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง อบต.

หัวทะเล 

เพื่อให้กองช่างท้าให้ให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ ต่อภารกิจอ้านาจหน้าที่ มี

ประสิทธิภาพ สามารถลดข้ันตอน

ในการปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานคนงาน

ทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายของกอง

ช่าง 

108,000 
 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 บุคคล มีบุคคลเพื่อปฎิบัติงานใน

งานต่างๆ 

กองช่าง 

32 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานด้านผลิตและพิมพ์เอกสาร

บันทึกข้อมูลงานบริหารด้านบุคคล 

ส้านักปลัด อบต.หัวทะเล 

เพื่อให้กองช่างท้าให้ให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ ต่อภารกิจอ้านาจหน้าที่ มี

ประสิทธิภาพ สามารถลดข้ันตอน

ในการปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานคนงาน

ทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายของกอง

ส้านักงานปลัด 

108,000 
 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 บุคคล มีบุคคลเพื่อปฎิบัติงานใน

งานต่างๆ 

ส้านักงานปลัด 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดการท่ีดี 

 3.1แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

33 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานพัสดุกองคลัง อบต.หัว

ทะเล 

เพื่อให้กองช่างท้าให้ให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ ต่อภารกิจอ้านาจหน้าที่ มี

ประสิทธิภาพ สามารถลดข้ันตอน

ในการปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานคนงาน

ทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายของกอง

คลัง 

108,000 
 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 บุคคล มีบุคคลเพื่อปฎิบัติงานใน

งานต่างๆ 

กองคลัง 

34 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานธุรการกองคลัง อบต.หัว

ทะเล 

เพื่อให้กองช่างท้าให้ให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ ต่อภารกิจอ้านาจหน้าที่ มี

ประสิทธิภาพ สามารถลดข้ันตอน

ในการปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานคนงาน

ทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายของกอง

คลัง 

108,000 
 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 บุคคล มีบุคคลเพื่อปฎิบัติงานใน

งานต่างๆ 

กองคลัง 

35 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านธุรการกองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านเอกสารในกอง
สวัสดิการสังคม 
 

ประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่สะดวก  
รวดเร็วขึ้น 

108,000 
 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
บริการที่
สะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

งานกองสวัสดิการสังคมมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

36 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานท้าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลหัวทะเล  

เพื่อรักษาความสะอาด เรียบร้อย 
บ้ารุงรักษาอาคารสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลหัวทะเล 
 

จ้างเหมาบุคลากรในการท้าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลหัวทะเล 

108,000 
 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็น
สถานที่ที่
สะอาด 
เหมาะสมถูก
สุขลักษณะ 
สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
หัวทะเล ได้รับการดูแล
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดการท่ีดี 

 3.1แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

37 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านธุรการงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
 

ประชาชนทั่วไปได้รับการช่วยเหลือได้
ทันท่วงที สะดวก  รวดเร็วขึ้น 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ประชาชนทั่วไปได้รับการ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที สะดวก  
รวดเร็วขึ้น  

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

ส้านักปลัด 

38 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับ
รถกระเช้าไฟฟูา 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาไฟฟูาขัดข้องในเขตพื้นที่
ต้าบลหัวทะเล 
 

ประชาชนทั่วไปได้รับการช่วยเหลือได้
ทันท่วงที สะดวก  รวดเร็วขึ้น 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ประชาชนทั่วไปได้รับการ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที สะดวก  
รวดเร็วขึ้น  

ประชาชนทั่วไปได้ใช้
ไฟฟูาแสงสว่าง  
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

39 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟูา 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาไฟฟูาขัดข้องในเขตพื้นที่
ต้าบลหัวทะเล 
 

ประชาชนทั่วไปได้รับการช่วยเหลือได้
ทันท่วงที สะดวก  รวดเร็วขึ้น 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ประชาชนทั่วไปได้รับการ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที สะดวก  
รวดเร็วขึ้น  

ประชาชนทั่วไปได้ใช้
ไฟฟูาแสงสว่าง  
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

40 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.
หัวทะเล 

เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการออก
ส้ารวจความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการติดต่อราชการ  
การส่งหนังสือ ฯลฯ 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ประชาชนทั่วไปได้รับการ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที สะดวก  
รวดเร็วขึ้น  

มีการบริหารจัดการที่ดี 
รวมถึงการดูแลความ
สะอาด บ้ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดการท่ีดี 

 3.1แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานจัดตกแต่งสวน  ดูแลรักษา
ต้นไม้   สวนหย่อม สนามหญ้า อบต.
หัวทะเล 

เพื่อปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการ
ให้มีความเหมาะสมและสวยงาม 

พื้นที่สวนหย่อม  สนามหญ้ารอบๆ อบต.หัว
ทะเล 

108,000 
 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 เป็นสถานที่ราชการที่สะอาด 
ปลอดภัย สวยงานเหมาะแก่การ
ให้บริการประชาชน 

เป็นสถานที่ราชการที่
สะอาด ปลอดภัย สวย
งานเหมาะแก่การ
ให้บริการประชาชน 

ส้านักปลัด 

42 โครงการจ้างเหมาบริการในการ
จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในต้าบลหัว
ทะเล  

เพื่อรักษาความสะอาด เรียบร้อย 
บ้ารุงรักษาในเขตต้าบลหัวทะเล 
 

จ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในต้าบลหัวทะเล 

216,000 
 
 

216,000 216,000 216,000 216,000 สถานที่สะอาด เหมาะสมถูก
สุขลักษณะ สวยงาม 

เขตต้าบลหัวทะเล 
ได้รับการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบร้อย 

ส้านักปลัด 

43 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานท้าความสะอาดอาคาร
ส้านักงาน อบต.หัวทะเล  

เพื่อรักษาความสะอาด เรียบร้อย 
บ้ารุงรักษาอาคารส านักงาน 
อบต.หัวทะเล 
 

จ้างเหมาบุคลากรในการท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน อบต.หัวทะเล 

108,000 
 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 อาคารส้านักงาน อบต.หัวทะเล 
เป็นสถานที่ที่สะอาด เหมาะสมถูก
สุขลักษณะ สวยงาม 

อาคารส้านักงาน อบต. 
หัวทะเล ได้รับการดูแล
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

ส้านักปลัด 

44 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ้าเภอบ้าเหน็จ
ณรงค์  

เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการและข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ประชาชนทั้งในด้านสาธารณะภัย 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โรคติดติอ หรือโรคระบาดใน
ท้องถ่ิน  

เพื่อป็นการอ้านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
และเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคคล มีบุคคลเพื่อปฎิบัติงาน

ในงานต่างๆ 

ส้านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูม ิ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ของ อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

จัดท้าเวทีประชาคมเพื่อจัดท้า
แผนชุมชน 12 หมู่บ้าน จ้าท้าเวที
ระดับต้าบลจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) .  

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

-อบต.จัดท้าแผนฯ
ตามระเบียบ 

หมู่บ้านมีแผนของ
ตนเองแผนพัฒนามี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 

2 โครงการจัดประชุมบูรณาการการ
ท้างานร่วมกันระหว่างผู้น้าชุมชน 
ส่วนราชการกับ อบต.หัวทะเล 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของส่วน
ราชกากร ปรึกษาหารือหรือ
การบริหารงานในพื้นที่ 

จัดประชุมทุกวันที่ 7 ของเดือน 
ประกอบด้วยผู้น้าชุมชน ส่วน
ราชการในพื้นที่ จ้านวน 90 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม ไม่ต้่ากว่า
ร้อยละ 90 ของ
เปูาหมาย 

รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 
หารือในปัญหา 
อุปสรรค น้าไปสู่การ
พัฒนาร่วมกัน 

ส้านักงานปลัด 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชน
และระดับองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ มี
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ประชาชนในเขตต้าบลหัวทะเล  
12 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในเขต
ต้าบลหัวทะเลมี
อาชีพที่ยั่งยืน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ฝึกอบรมอาชีพของประชาชน
ต้าบลหัวทะเล 

ประชาชนในเขตต้าบลหัวทะเล  
12 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เป็นศูนย์กลางการ
ฝึกอาชีพชุมชน 

ประชาชนเข้ามามี
ส่วนรวมในการท้า
กิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ประชาชนเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ 

ประชาชนในเขตต้าบลหัวทะเล  
12 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจ้าต้าบล 

ประชาชนเข้ามา
ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมในศูนย์เรียนรู้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  5 โครงการ - - 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวัดชัยภูม ิ
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเลที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
          ๑.๑  แผนงาน สังคมสงเคราะห์     
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

เพื่อสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือ
แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในต้าบล 

 

สนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในเขตต้าบลหัวทะเล 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วย

โอกาสมีก้าลังใจ ในการใช้
ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 

 

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มี
รายได้น้อย ในเบื้องต้น 

สนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือครอบครัวที่มี
รายได้น้อยในเขตต้าบล 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

ได้รับการช่วยเหลือ 
เบื้องต้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการตรวจคัดกรอง ประเมิน
ภาวะสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และประชาชนทั่วไปผู้มีภาวะเสี่ยง
เพื่อการรับรองสิทธิความพิการ 

เพื่อช่วยให้ผู้พิการให้ได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนในเขตต้าบล
หัวทะเล  

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ประชาชนทั่วไปได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี 
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขต
ต้าบลหัวทะเล 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการจัดงานวันคนพิการสากล เพื่อสร้างขวัญก้าลังใจ ให้กับผู้
พิการ 

ผู้พิการในเขตต้าบลหัว
ทะเล 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
ผู้พิการทุกคน ผู้พิการมีก้าลังใจในการใช้

ชีวิต และรู้สิทธิประโยชน์
ของตนเอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการซ่อมแซมและปรับสภาพ
บ้านที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ 

 

เพื่อปรับสภาพบ้านผู้พิการให้
น่าอยู่ข้ึน 

ผู้พิการในเขตต้าบลหัว
ทะเล 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
1 หลัง/ปี บ้านผู้พิการที่ยากล้าบาก

น่าอยู่และปลอดภัย 
กองสวัสดิการ

สังคม 
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7 

 
โครงการเงินสงเคราะห์จัดงานศพ
ตามประเพณีให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้ 

 
เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลจ้านวน  12  หมู่บ้าน
ได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัด
งานศพผู้ยากไร้ 

 
จัดสรรงบประมาณเงิน
สงเคราะห์ในการจัด
งานศพผู้ยากไร้ทั้ง   12  
หมู่บ้าน 
 

 
30,000 

 

 
30,000 

 

 
30,000 

 

 
30,000 

 

 
30,000 

 

 
12 หมู่ 

 
ประชาชนได้ได้รับเงิน
สงเคราะห์ในการจัดงาน
ศพผู้ยากไร้ 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ “โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ
ต้าบลหัวทะเล”  

เพื่อสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือ
แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในต้าบล 
 

ผู้สูงอายใุนเขตต้าบล
หัวทะเล 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วย

โอกาสมีก้าลังใจ ในการใช้
ชีวิตมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจ้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต้าบลหัวทะเล 

เพื่อสนับสนุนสิ่งอ้านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเมื่อมา
ติดต่อราชการ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ประชาชนทั่วไป 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ ประชาชนที่มาติดต่อ

ราชการได้รับความพึง
พอใจและ ความสะดวก 
รวดเร็วมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์(อพม.ต้าบลหัวทะเล) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมันคง
ของมนุษย์ 

อพม.ในเขตต้าบลหัว
ทะเล  

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ อพม.ได้รับรับความรู้ความ

เข้าเกี่ยวกับบทบาทของ
ตนเองมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการก่อสร้างสิ่งอ้านวยความ
สะดวกให้กับคนพิการ เช่น ห้องน้้า 
ที่จอดรถ ทางลาด จุดบริการข้อมูล
ข่าวสาร ศูนย์บริการคนพิการ อบต.
หัวทะเล  

เพื่อก่อสร้างสิ่งอ้านวยความ
สะดวกให้กับคนพิการ 

สนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้าง สิ่งอ้านวย
ความสะดวกให้กับคน
พิการ อบต.หัวทะเล 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ คนพิการได้รับความ

สะดวกสบาย 
กองสวัสดิการ

สังคม 

12 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต้าบลหัวทะเล  

เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

สนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
อบต.หัวทะเล 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการจัด

กิจกรรมต่างๆเช่น 
โรงเรียนผู้สูงอายุ ,การฝึก
อาชีพ,การออกก้าลังกายฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการฝึกอบรมอาชีพของ
ประชาชนเขตพื้นที่ ต้าบลหัวทะเล 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลจ้านวน  12  หมู่บ้าน
ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนในเขตต้าบล
หัวทะเล 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
12 หมู่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้มีอาชีพ มี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ/กลุ่มสตรีต้าบลหัวทะเล 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้พัฒนาและ
ยกระดับสินค้าสู่ตลาดมากข้ึน 

กลุ่มอาชีพได้รับการ
พัฒนาและยกระดับสู่
ตลาดกลางมากข้ึน 

200,000 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 12 หมู่ กลุ่มอาชีพได้รับรับการ

พัฒนาและยกระดับสินค้า
สู่ตลาดกลางมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัว(ศพด.ต้าบลหัว
ทะเล 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัว ให้ดีข้ึน 

ประชาชนในเขตต้าบล
หัวทะเล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 12 หมู่ สมาชิกในครอบครัวได้
ร่วมกันท้ากิจกรรมต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

16 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน ต้าบลหัวทะเล  

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 
 

เด็กและเยาวชน ต้าบล
หัวทะเล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 12 หมู่ เด็กได้มีส่วนร่วมในการท้า
กิจกรรมต่างๆมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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17 

 
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว 

 
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลนครอบครัว 

 
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว ต้าบลหัว
ทะเล 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
12 หมู่ 

 
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและบุคคล 
 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 
 

           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                      แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  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 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริมการท้าเกษตร
อินทรีย์ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตภาค
เกษตรกร พัฒนาอาชีพ
เกษตรกร 

อบรมให้ความรู้การท้าเกษตร
แบบอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 12 
หมุ่บ้าน รวม 60 คน 

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

เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายให้กับ
เกษตรกร 

ส้านักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
ส้านักงานเกษตร 
อ.บ้าเหน็จณรงค์ 

2 โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนา
อาชีพเกษตรกร 

จัดอบรมศึกษาดูงาน เกษตรกร 
12 หมู่บ้าน/จัดต้ังศูนย์สาธิต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรหันมาท้า
การเกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม่ 
มากกว่าร้อยละ 50 

เกษตรกรน้าไป
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่
ของตนเอง 

ส้านักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
ส้านักงานเกษตร 
อ.บ้าเหน็จณรงค์ 

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจ้าต้าบลหัวทะเล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการ
เกษตร และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ 

คณะกรรมการศูนย์และผู้แทน
เกษตรกร 12 หมู่บ้าน รวม 60 
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการด้าเนิน
กิจกรรมทาง
การเกษตรในระดับ
ต้าบลมากกว่า 1 
กิจกรรม 

ศูนย์ฯมีการ
ด้าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมย้ิงข้ึน 

ส้านักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
ส้านักงานเกษตร 
อ.บ้าเหน็จณรงค์ 

4 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเพิ่ม
ผลผลิตมันส้าปะหลัง 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาอาชีพการปลูกมัน
ส้าปะหลัง 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลัง 
จ้านวน 200 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผลผลิตมัน
ส้าปะหลังเพิ่มข้ึน
จากเดิมร้อยละ 30 

เกษตรกรได้รับความรู้
เพื่อพัฒนาอาชีพ 

ส้านักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
ส้านักงานเกษตร 
อ.บ้าเหน็จณรงค์ 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืชส่วน
ครัว และเลี้ยงสัตว์บริโภค 

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

ประชาชนลดรายจ่าย
อยู่อย่างพอเพียง 

ส้านักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
ส้านักงานเกษตร 
อ.บ้าเหน็จณรงค์ 

6 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กรณีช่วยเหลือเกษตกรผู้
มีรายได้น้อย 

เพื่อช่วยเหลือเกษตกรผู้มีรายได้
น้อย 

เกษตรกร 12 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกร มากกว่า
ร้อยละ 50 

เกษตรได้รับเงิน
ช่วยเหลือ 

ส้านักงานปลัด 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
ส้านักงานเกษตร 
อ.บ้าเหน็จณรงค์ 
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                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  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 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สี
เขียว ต้าบลหัวทะเล 

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 

ส้านักงานปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก้าจัด
วัชพืชข้างถนน และแหล่งน้้า
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 

ส้านักงานปลัด 

3 โครงการอบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป เรื่องการสร้าง
จิตส้านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส้านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป จ้านวน 12 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ 80 

มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ส้านักงานปลัด 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เพื่อสนองพระราชด้าริสมเด็จ
พระรัตนราชสุดาฯในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าพันธ์ไม้ ค่าปูาย ค่า
ส้ารวจข้อมูล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

กองส้านักปลัด 

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่อง
พระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
๑๐   

เพื่อสนองพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 
๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าพันธ์ไม้ ค่าปูาย ค่า
ส้ารวจข้อมูล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

กองส้านักปลัด 

6 โครงการ “รักน้้า รักปุา รักษา
แผ่นดิน รักสิ่งแวดล้อม “ 

เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ
ในการจัดท้าโครงการนี้ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
“รักน้้า รักปุา รักษาแผ่นดิน รัก
สิ่งแวดล้อม” 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

กองส้านักปลัด 

7 โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถ่ินใส่ เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับ กองส้านักปลัด 
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ใจสิ่งแวดล้อม  ในการจัดท้าโครงการนี้          ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถ่ินใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

8 โครงการสวนอาหารปุาชุมชนบ้าน
โคกแสว หมู่ที่ 6  

เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ
ในการจัดท้าโครงการนี้          

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อาหารปุาชุมชนบ้านโคกแสว หมู่
ที่ 6   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

กองส้านักปลัด 

รวม 8 โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 
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                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    แบบ ผ.02                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวัดชัยภูม ิ
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 2566 2567 2568 2569 2570 

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 ในเขตพื้นที่ต้าบลหัวทะเล 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่
ทิ้งขยะ 

บ่อขยะของ อบต. จ้านวน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงบ่อขยะไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 

บ่อขยะได้รับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

กองช่าง 

3 โครงการอบรมการก้าจัดขยะมูลฝอย 
ขยะเปียกสิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย  

เพื่อควบคุมและก้าจัดมูลพิษที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

จัดเก็บขยะในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลการส้ารวจ
ความพึงพอใจใน
การจัดเก็บขยะ 

ชุมชนสะอาดมีการ
จัดเก็บขยะที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข 

รวม 3 โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000    
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                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                แบบ ผ.02/1 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ต้าบลหัวทะเล – 
บ้านหนองยายบุตร หมู่ที่ 9 ต้าบลบ้าน
ตาล 

 เพื่อให้ประชาชนในต้าบลและ
ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกจ้านวน  1 สาย
หลัก 
 

จัดสรรงบประมาณซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
จากบ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ต้าบลหัวทะเล – 
บ้านหนองยายบุตร หมู่ที่ 9 ต้าบลบ้านตาล 
กว้าง 10 เมตร ยาว  3,300 เมตร 

11,550,000 
(งบประมาณ
จาก อบจ.

ชัยภูมิ 
 

11,550,000 
(งบประมาณ
จาก 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 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสาย
บ้านเก่า-หนองดง 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลและ
ประชาชนใกล้เคียงมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกจ้านวน  1 สาย
หลัก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
เก่า-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 
กรมทางหลวงชนบท 

 

1 เส้น ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง   
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต้าบลมี
ถนนใช้ในการสัญจร-การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ 4  ถนน
สามัคคีธรรม-ถนนรอบเมือง-ซอยรวมใจกว้าง  
4  เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  
เมตร หรือพืน้ที่  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
ต้าบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง    
 
 
 
 

4 โครงการท้าแนวกันตลิ่งทรุดห้วยสีมุม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวล้าห้วย 

เพื่อปูองกันดินทรุดตัวตามแนว
คลอง 

ก่อสร้างแนวกันตลิ่งทรุดห้วยสีมุมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวล้าห้วย 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 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก คลองไผ่งาม 

 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง  
12  หมูบ่้าน มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก คลองไผ่งาม หมู่ที่ 1 บ้านหัวทะเล 
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 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสังข์ 

- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง  
12  หมู่บ้าน มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองตาเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
โนนสังข์ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 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    
 

7 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสังข์ 

- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง  
12  หมู่บ้าน มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายอีสานเขียว หมู่ที่ 9 บ้านโนน
สังข์ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 ม. 

5,000,000   
(งบ  อปท.,เงิน

อุดหนุน) 

5,000,000   
 (งบ  อปท.
,เงินอุดหนุน) 

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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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้างขยายเขตสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  

- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ทั้ง  12  หมู่บ้าน มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างขยาย
เขตสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล้าห้วยสีมุมหมู่ที่ 10 บ้านหัว
สะพาน  ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

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 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต้าบลมี
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
ต้าบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  อบต.  
 
 
 
 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต้าบลมี
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
ต้าบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  อบต.  
 
 
 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต้าบลมี
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
ต้าบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  อบต.  
 
 
 
 

12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจาก
ถนนหมายเลข 205 – บ้านหนองกก 

เพื่อให้ประชาชนในเขตต้าบลมี
ถนนใช้ในการสัญจร-การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
จากถนนหมายเลข 205 – บ้าน
หนองกก กว้าง  6  เมตร  ยาว  
8,000  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 ประชาชนในเขต
ต้าบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  อบต.  
 
 
 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ภายในหมู่บ้านเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนต้าบลหัวทะเล
และต้าบลบ้านตาลมีถนนเชื่อม
ระหว่างต้าบลการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 4 สายสี่แยกบ้าน
หนองประดู่ ต้าบลหัวทะล – 
บ้านโคกสว่าง ต้าบลบ้านเพชร 
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
ต้าบลมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  อบต.  
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14 
 
 

โครงการลงลูกรังและยกร่องพูนดิน
สายหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 
 
 

-สัญจรไปมาได้สะดวก จัดสรรงบประมาณลงลูกรังและ
ยกร่องพูนดินสายหนองม่วงน้อย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 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 ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง   
 

15 
 
 

โครงการลงลูกรังสายบ้านโคกแสว-
เขตบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 
 
 

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

กองช่าง   
 

16 
 
 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคก
แสวเชื่อมต่อเขตบ้านหนองแหน หมู่
ที่ 6 
 

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

กองช่าง   
 

17 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคก
แสวเชื่อมต่อเขตบ้านหนองกราด หมู่
ที่ 6 
 
 

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

กองช่าง   
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                     แบบ ผ.02/1 

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.3 แผนงาน การเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวั

ด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้้า ล้า
ห้วยสาธารณะ 

 เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมีการพัฒนาแหล่งน้้าไม่ให้ต้ืนเขินให้มีน้้าใช้ตลอดปี 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.ในต้าบลมี
น้้าท้าการเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง   
 

2 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้้า ล้า
ห้วยสาธารณะ 

 เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมีการพัฒนาแหล่งน้้าไม่ให้ต้ืนเขินให้มีน้้าใช้ตลอดปี 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.ในต้าบลมี
น้้าท้าการเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง   
 
 

3 
 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้้า ล้า
ห้วยสาธารณะ 

  เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมีการพัฒนาแหล่งน้้าไม่ให้ต้ืนเขินให้มีน้้าใช้ตลอดปี 
 

ขุดลอกคลองกระทุ่มลาย 
บ้านเก่า-บ้านหนองยาย
บุตร 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.ในต้าบลมี
น้้าท้าการเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง    
 
 
 

4 โครงการขุดลอกคลอง สระน้้า ล้า
ห้วยสาธารณะ 

  เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมีการพัฒนาแหล่งน้้าไม่ให้ต้ืนเขินให้มีน้้าใช้ตลอดปี ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนอง
แห้ว-หนองขาม  บ้าน
หนองดง 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.ในต้าบลมี
น้้าท้าการเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง    
 
 

5 
 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้้า ล้า
ห้วยสาธารณะ 

 เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่เดิมสามารถกักเก็บน้้าไว้อุปโภคบริโภคและ
ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง 

ขุดลอกคลองกุดปลาค้าว
ต่อจากเดิมถึงเขตต้าบล
บ้านเพชรขนาดกว้าง  20  
เมตร ยาว 1,000  เมตร  
ลึก  3  เมตร  ลาดเอียง  
1:2 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,260,000 
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง ประชาชน.ในต้าบลมี
น้้าท้าการเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง    
 
 
 

6 
 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้้า ล้า
ห้วยสาธารณะ 

  เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่เดิมสามารถกักเก็บน้้าไว้อุปโภคบริโภคและ
ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง 

ขุดลอกคลองกุดปลาค้าว
ต่อจากคลองเดิมถึงเขต
บ้านหัวสะพาน ขนาดกว้าง  
20  เมตร ยาว 1,000  
เมตร  ลึก  3  เมตร  ลาด
เอียง  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.ในต้าบลมี
น้้าท้าการเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง   
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวั

ด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการขุดลอกคลอง สระน้้า ล้า
ห้วยสาธารณะ 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่เดิมสามารถกักเก็บน้้าไว้อุปโภคบริโภคและ
ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง 

ขุดลอกคลองแยกจากคลอง
กุดปลาค้าวถึงบึงทะเลสีดอ 
ขนาดกว้าง  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.ในต้าบลมี
น้้าท้าการเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง    
 
 
 

8 โครงการขุดลอกคลอง สระน้้า ล้า
ห้วยสาธารณะ 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่เดิมสามารถกักเก็บน้้าไว้อุปโภคบริโภคและ
ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง 

ขุดลอกคลองหนองบัว หมู่
ที่  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.ในต้าบลมี
น้้าท้าการเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดีข้ึน 

กองช่าง   
 

9 
 
 

โครงการซื้อเครื่องสูบน้้า 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมีอุปกรณ์สูบน้้าไว้ใช้ในกรณีเกิดภัยแล้ง - ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลได้รับประโยชน์จาก
การที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหัวทะเลจัดซื้อเครื่อง
สูบน้้า 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

1,000,000 
เงินอุดหนุน 

1 แห่ง - ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จาก
เครื่องสูบน้้า 

กองช่าง   
 

10 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
เหมืองส่งน้้า 
 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัวทะเลมีแหล่งน้้าไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดปี 
 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
เหมืองส่งน้้าภายในต้าบล
หัวทะเล 
 
 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

1 แห่ง เกษตรกรและ
ประชาชนมีน้้าใช้ท้า
การเกษตรและแหล่ง
น้้าอุปโภคมากข้ึน 

กองช่าง   
 
 
 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ภายในหมู่บ้านแบบเต็มระบบ 

เพื่อให้ประชาชนภายในต้าบลมีน้้าอุปโภคและบริโภคที่สะอาด จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน(การประปา
ส่วนภูมิภาค) 
 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง ประชาชนในต้าบลหัว
ทะเลมีน้้าสะอาดใช้ 
ลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค 

กองช่าง   
 
 
 

12 โครงการชลประทานระบบจ่าย
(สูบน้้าด้วยไฟฟูา) 

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลหัวทะเลได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ก่อสร้างชลประทานระบบ
จ่าย(สูบน้้าด้วยไฟฟูา)จาก
คลองไผ่งามถึงสระน้้าหนอง
แห้ว-หนองขาม  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    
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 
 
 

โครงการก่อสร้างฝายน้้า
ล้น คลองห้วยดินด้า 
บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตรและประชาชนเดินทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างฝายน้้าล้น คลองห้วยดินด้า 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 ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง    
 
 
 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้้า
ล้น คลองไผ่งาม ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร พร้อมสะพานข้าม 
บ้านหัวทะเล ม.1 

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตรและประชาชนเดินทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างฝายน้้าล้น 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 ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
 

15 โครงการก่อสร้างฝายน้้า
ล้น ล้าห้วยสีมุม บ้านหัว
สระ ม.2 

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตรและประชาชนเดินทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างฝายน้้าล้น ล้าห้วยสีมุม 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 ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
 

16 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยดินด้า จากบ้านเก่า 
หมู่ที่ 8 ต้าบลหัวทะเล 
เชื่อมต่อ ท่าเลี้ยว บ้าน
หนองยายบุตร หมู่ที่ 9 
ต้าบลบ้านตาล 
 
 

-เกษตรกรมีน้้าท้าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
- เกษตรกรมีน้้าส้าหรับเลี้ยงสัตว์อย่างพอเพียง 
- สามารถกักเก็บน้้าใช้ในช่วงฤดูแล้งในปริมาณที่เพียงพอ 
-เกษตรกรมีน้้าส้าหรับอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี 
 

ขุดลอกคลองห้วยดินด้า จากบ้านเก่า หมู่ที่ 8 
ต้าบลหัวทะเล เชื่อมต่อ ท่าเลี้ยว บ้านหนองยาย
บุตร หมู่ที่ 9 ต้าบลบ้านตาล ขนาดกว้าง  12  
เมตร ยาว 7,000  เมตร  ลึก 2.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1 ตามแบบกองช่าง อบจ.ชัยภูมิ ก้าหนด 

 
 

5,900,000 
เงินอุดหนุน 

 

5,900,000 
เงินอุดหนุน 

 

5,900,000 
เงินอุดหนุน 

 

5,900,000 
เงินอุดหนุน 

 

5,900,000  
เงินอุดหนุน 

 

1 แห่ง เกษตรกรและ
ประชาชนมีน้้าใช้
ท้าการเกษตร
และแหล่งน้้า
อุปโภคมากข้ึน 

กองช่าง   
 

17 
 
 

โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้้าสระโกรกกุรา หมู่
ที่ 6 
 
 

-เกษตรกรมีน้้าส้าหรับอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี จัดสรรงบประมาณ ขุดลอกเหมืองส่งน้้าสระ
โกรกกุรา กว้าง 2เมตร ยาว 500 เมตร 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

1 เส้น เกษตรกรและ
ประชาชนมีน้้าใช้
ท้าการเกษตร
และแหล่งน้้า
อุปโภคมากข้ึน 

กองช่าง   
 

18 โครงการขุดลอกคลอง 
สระน้้า ล้าห้วย
สาธารณะ 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่เดิมสามารถกักเก็บน้้าไว้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตรในฤดูแล้ง 

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.ใน
ต้าบลมีน้้าท้า
การเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดี
ข้ึน 

กองช่าง    
 
 
 

19 โครงการขุดลอกคลอง
หว้า   
ม.9 เชื่อมต่อห้วยสีมุม 
พร้อมท้าประตูเปิด-ปิด
ทางน้้า (จุดที่ 4) 
 

เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้ เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกคลองหว้า   
ม.9 เชื่อมต่อห้วยสีมุม พร้อมท้าประตูเปิด-ปิด
ทางน้้า 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000    
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

มีแหล่ง
เก็บกัก
น้้าเพื่อ
แก้ไข
ปัญหา
ภัยแล้ง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์เพื่อการ
บริโภค อุปโภค 
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
(ลานทะเลสีดอ)หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใช้ส้าหรับเล่นกีฬา และออกก้าลัง
กาย 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 2,000,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

1 แห่ง ประชาชนมีลาน
กีฬาไว้เล่นกีฬา
และออกก้าลัง
กาย 

ส้านักปลัด  
อบต. 

21 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลาน
เอนกประสงค์ (ลานทะเลสีดอ)หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไว้ออกก้าลังกาย และกิจกรรม
ต่างๆ 

ตามแบบ อบต.ก้าหนด 5,000,000 
เงินอุดหนุน 

5,000,000 
เงินอุดหนุน 

5,000,000 
เงินอุดหนุน 

5,000,000 
เงินอุดหนุน 

5,000,000 
เงินอุดหนุน 

1 แห่ง มีพ้ืนที่ในการเล่น
กีฬา และจัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
อบต. 

22 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง สระน้้า ล้าห้วย
สาธารณะ 

 เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมีการพัฒนาแหล่งน้้า
ไม่ให้ต้ืนเขินให้มีน้้าใช้ตลอดปี 

ขุดลอกห้วยสีมุมกว้าง  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.ใน
ต้าบลมีน้้าท้า
การเกษตรและ
แหล่งน้้าผิวดินดี
ข้ึน 

กองช่าง   
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

25
66 

2567 25
68 

25
69 

25
70 

23 ติดต้ังระบบสูบน้้าระยะไกล คลองห้วยสี
มุม สระวัดสุนทรสราวาส ต้าบลหัวทะเล 
อ้าเภอบ้าเหน็๗ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต้าบลหัวทะเล และ
ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับการแก้ปัญหาภัยแล้ง และมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 
2.เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ต้าบลหัวทะเล และ
ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
มีปริมาณใช้ได้ตลอดทั้งปี และการเกษตรมีผลผลิต
ออกสู่ท้องตลาดเพิ่มข้ึน 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต้าบลหัวทะเล และ
ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับการแก้ปัญหาน้้าท่วมฉับพลันและน้้าท่วมขัง
เป็นเวลานาน 

ด้าเนินการ 
1.งานวางท่อระบบส่งน้้า 1 จุด 
ระยะห่างทั้งหมดรวม 100 เมตร 
2.งานขยายเขตไฟฟูา จ้านวน 1 ชุด 
3.งานสถานีเครื่องสูบส่งน้้า จ้านวน 1 สถานี 
4.งานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้้า จ้านวน 1 ชุด 
 
พิกัด 
สถานีสูบส่งน้้า N=15.4407922222222 
                  E=101.7394144444444 
จุดส่งน้้า        N=15.4400177777777 
                  E=101.7393944444444 
ตามประมาณราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิและแบบก่อสร้างที่ได้ก้าหนดไว้ 

- 
 

8,264,200 - - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลหัวทะเล และต้าบลบ้านตาล
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
รวมไปถึงผู้ที่อาศัยพื้นที่ใกล้เคียงมีน้้าไว้
ส้าหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 
ต่อความต้องการรวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 

1. เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากปัญกาน้้าท่วมฉับพลันและ
น้้าท่วมขังเป็นเวลานาน 
2. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพรายได้
และการจ้างแรงงานให้กับ
ประชาชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งในระดับ
ชุมชน 
3. เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ 

กองช่าง   
 

24 ติดต้ังระบบสูบน้้าระยะไกลคลองหว้า – 
บ่อโกลกกุลา ต้าบลหัวทะเล อ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต้าบลหัวทะเล และ
ต้าบลบ้านเพชร อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ได้รับการแก้ปัญหาภัยแล้งและมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ต้าบลหัวทะเล และ
ต้าบลบ้านเพชร อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ มีปริมาณน้้าขังใช้ได้ตลอดทั้งปีและ
การเกษตรมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเพิ่มข้ึน 
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต้าบลหัวทะเล และ
ต้าบลบ้านเพชร อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ได้รับการแก้ปัญหาน้้าท่วมฉับพลันและน้้า
ท่วมขังเป็นเวลานาน 

ด้าเนินการ 
1.งานวางท่อระบบส่งน้้า 1 จุด 
ระยะห่างรวมทั้งหมด 4,900 เมตร 
2.งานขยายเขตไฟฟูา จ้านวน 1 ชุด 
3.งานสถานีเครื่องสูบส่งน้้า จ้านวน 1 สถานี 
4.งานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้้า จ้านวน 1 ชุด 
 
พิกัด 
สถานีสูบส่งน้้า N=15.4328399999999 
                  E=101.7276899999999 
จุดส่งน้้า        N=15.3912977777777 
                  E=101.7270755555555 
ตามประมาณราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิและแบบก่อสร้างที่ได้ก้าหนดไว้ 

- 39,942,400 - - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลหัวทะเล และต้าบลบ้านเพชร
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
รวมไปถึงผู้ที่อาศัยพื้นที่ใกล้เคียงมีน้้าไว้
ส้าหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 
ต่อความต้องการรวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 

1. เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากปัญกาน้้าท่วมฉับพลันและ
น้้าท่วมขังเป็นเวลานาน 
2. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพรายได้
และการจ้างแรงงานให้กับ
ประชาชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบ 
3. เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ 

กองช่าง 

25 ติดต้ังระบบสูบน้้าระยะไกลท่าศาลา – 
อ่างเก็บน้้าหนองสะแก ต้าบลบ้านตาล 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต้าบลบ้านตาล และ
ต้าบลหัวทะเล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับการแก้ปัญหาภัยแล้งและมีความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึน 
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ต้าบลบ้านตาล และ
ต้าบลหัวทะเล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
มีปริมาณน้้าขังใช้ได้ตลอดทั้งปีและการเกษตรมี

ด้าเนินการ 
1.งานวางท่อระบบส่งน้้า 1 จุด 
ระยะห่างรวมทั้งหมด 5,800 เมตร 
2.งานขยายเขตไฟฟูา จ้านวน 1 ชุด 
3.งานสถานีเครื่องสูบส่งน้้า จ้านวน 1 สถานี 
4.งานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้้า จ้านวน 1 ชุด 
 

- 38,165,400 - - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลบ้านตาล และต้าบลหัวทะเล
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
รวมไปถึงผู้ที่อาศัยพื้นที่ใกล้เคียงมีน้้าไว้
ส้าหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 
ต่อความต้องการรวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 

1. เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากปัญกาน้้าท่วมฉับพลันและ
น้้าท่วมขังเป็นเวลานาน 
2. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพรายได้
และการจ้างแรงงานให้กับ
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ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเพิ่มข้ึน 
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต้าบลบ้านตาล และ
ต้าบลหัวทะเล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับการแก้ปัญหาน้้าท่วมฉับพลันและน้้าท่วมขัง
เป็นเวลานาน 

พิกัด 
สถานีสูบส่งน้้า N=15.4734566666666 
                  E=101.7675699999999 
จุดส่งน้้า        N=15.4393288888888 
                  E=101.8040366666666 
ตามประมาณราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิและแบบก่อสร้างที่ได้ก้าหนดไว้ 

ประชาชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบ 
3. เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ 
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          แบบ ผ.03 
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภมูิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล รถกระบะ แบบดบัเบิ้ล
แค็บ 4 ประตู จ้านวน 1 คัน 

854,000 - - - - ส้านักปลัด 

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถกระเช้า จา้นวน 1 คัน 2,500,000 - - - - กองช่าง 

3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล รถกระบะ แบบธรรมดา 
จ้านวน 1 คัน 

575,000 - - - - กองสวัสิดการและสังคม 

4 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

ค่าใช้จ่าย สร้าง ประกอบหลังคา รถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบธรรมดา 

100,000 - - - - กองสวัสิดการและสังคม 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (ระบบฟอกอากาศ) จา้นวน 4 ตัว ขนาด 
1,200 บีทียู 

- 70,000 - - - กองสวัสิดการ 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อ ีดี( LED TV) แบบ Smrat 
TV 

- 24,100 - - - กองสวัสิดการ 

7 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดซ้ือเวทีส้าเร็จรูป (กลางแจ้ง) - 200,000 - - - กองการศึกษา 
8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผล 

แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ้านวน 1 เครื่อง 

22,000 - - - - กองช่าง  

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จา้นวน 1 
เครื่อง 

22,000 - - - - ส้านักปลัด  

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบา่ 4 จังหวะ 1 
เครื่อง 

8,850 - - - - ส้านักปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบา่ 2 จังหวะ 1 
เครื่อง 

6,800 - - - - ส้านักปลัด 

 12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อเต้น จ้านวน 6 หลัง 200,000 - - - - ส้านักปลัด 
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 13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อเก้าอี้ จ้านวน 300 ตัว 50,000 - - - - ส้านักปลัด 
 14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซือ้เล่ือยยนต์บารย์าว 2 เครื่อง – ขนาดบาร์

ยาวและบาร์ส้ัน 
50,000 - - - - ส้านักปลัด 

 15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อสายดับเพลิง 4 เส้น  
1.ขนาดท่อ 1 นิ้วครึ่ง ยาว 30 เมตร 2 เส้น 
2.ขนาดท่อ 2 นิ้ว      ยาว 30 เมตร 2 เส้น 

20,000 - - - - ส้านักปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดซ้ือถังน้้าไฟเบอร์กลาส เพื่อรองรับ 
เก็บกักน้้าเพือ่อุปโภคบริโภค ถังน้้าไฟเบอร์กลาส 
จ้านวน  10 ถัง 

200,000 - - - 
 

- ส้านักปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อเครื่องปั้มน้้าอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 150 
วัตต์ จ้านวน 2 เครื่อง  

20,000 - - - - ส้านักปลัด 

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

โครงการจัดซ้ือเรือ(ท้องแบน) จ้านวน 1 ล้า แบบ
ไฟเบอร์กลาส  

500,000 - - - - ส้านักปลัด 

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซือ้เครื่องสูบน้้าไฟฟูา(ไดโว่) ขนาดท่อส่งน้้า 
2.5 นิ้ว พร้อมสายยางส่งน้้ายาวไม่น้อยกว่า 20 
เมตร ใช้ไฟ 220 v. จ้านวน 2 เครื่อง 

20,000 - - - - ส้านักปลัด 

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อปั้มน้้าซัมเมอร์ส(Submerse) พร้อมชุด
ควบคุม + MPPT Controller 
-ปั้มส้าหรับลงบ่อขนาด 4 ขึ้นไป ท่อน้้าออกไม่
น้อยกว่า 1.25 นิ้ว  
-มีก้าลังไม่น้อยกว่า 750 W 
-สามสรถใช้ต่อตรงกับแบตเตอร์รี่หรือตอ่ร่วมกับ
ระบบโซล่าซลล์ 
-ปริมาณน้้า 6,000 ลิตร/ชม. 
-ส่งน้้า 56 เมตร  
-มีระบบตัดน้้าแห้ง 

20,000 - - - - ส้านักปลัด 

รวม 5,179,150 294,100 
 

- - -  
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ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล 
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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  ทัง้นี้  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. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   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 ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑  เรื่อง แนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 

 
 

ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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)  

 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  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 ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 

 
แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ี
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ

๑๐  
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งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 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. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  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 ้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนินการตาแแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

ในเนขตจังหวัด 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

จ านวน งบประแาณ จ านวน งบประแาณ จ านวน งบประแาณ จ านวน งบประแาณ จ านวน งบประแาณ 

๑. ด้านการ
บริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวแ           
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สรุปรายงานผลการด าเนนินการ  ประจ าปีงบประแาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประแาณ โครงการที่สาแารถด าเนนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเนป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเนป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนนินงาน 

คิดเนป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เนงินสะสแ 

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

(๒.๓)  ผลจาก... 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 
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   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ไก่ แพะ ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ   
 
 

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


