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องค์การบริหารสว่นต าบลท่าวัด 

อ าเภอแวงนอ้ย   จังหวัดขอนแก่น 
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ส่วนที่ ๑  
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ต้ังของหมู่บ้านในเขตต าบลท่าวัด    ประกอบด้วย 
     หมู่ท่ี  ๑  บ้านโคกล่าม 
      หมู่ท่ี  ๒  บ้านหนองแวงท่าวัด 
  หมู่ท่ี  3  บ้านโนนสะอาด 
       หมู่ท่ี  ๔  บ้านรวง 
         หมู่ท่ี  ๕  บ้านโนนโจด 
  หมู่ท่ี  6  บ้านลาด 
  หมู่ท่ี  7  บ้านหนองโกน้อย 
        หมู่ท่ี  ๘  บ้านโนนไท 
  หมู่ท่ี  9  บ้านรุ่งตะวัน 
  หมู่ท่ี  10  บ้านโคกล่าม 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
       ต้ังอยู่เลขท่ี  98  หมู่  10  ต าบลท่าวัด  อ าเออแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

              -  โทรศัพท์  ๐๔3 – 040601   
-  โทรสาร  ๐๔3 – 040602 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  อูมิประเทศมีลักษณะเป็นท่ีราบสูง  มีพื้นท่ีสูงต่ าสลับกันเป็นลูกคล่ืนดิน  มีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทรายบางแห่งเป็นดินเค็ม  ดินอุ้มน้ าได้น้อยขาดความอุดมสมบูรณ์  ต้ังอยู่ทางอาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีพื้นท่ีประมาณ  28.5  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  21,371  ไร่ 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศร้อน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมอาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษอาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เรียกว่า “พายุฤดู
ร้อน”  อากาศร้อน จะมีอุณหอูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหอูมิประมาณ  ๔๐  องศา
เซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษอาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษอาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมอาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหอูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    
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๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต าบลท่าวัด แหล่งน้ าส่วนใหญ่จะเป็นล าห้วย สระน้ าเพื่อการเกษตร ล าคลอง หนองน้ าอายใน
หมู่บ้าน และน้ าประปาบาดาล เพื่อให้อุปโอค บริโอค 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ต าบลท่าวัด มีสอาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ซึ่งมีพรรณไม้ส าคัญคือ ประดู่  สะเดา มะค่าโมง และยางนา 
เป็นต้น  
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  

จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลท่าวัด  มี 10 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต อบต. เต็มพื้นท่ีท้ัง 10 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าชุมชน ต าแหน่ง 
หมู่ท่ี  1 โคกล่าม นายสัมฤทธิ์  ศรีอุทธา ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  2 หนองแวงท่าวัด นางสมอน  ทับเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  3 โนนสะอาด นายจันทร์ทอน  สวนชัยอูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  4 รวง นายวารินทร์   ศรีโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  5 โนนโจด นายศรัน  ศิริรัง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  6 ลาด นายสมยศ   เวฬุวนารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  7 หนองโกน้อย นายเฉลิมวุฒิ   เนตร์ชาติ ก านันต าบลท่าวัด 
หมู่ท่ี  8 โนนไท นายวีระ  เตียนขุนทศ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  9 รุ่งตะวัน นายวุธ   ทับละคร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 โคกล่าม 2 นางคนธร  ใจสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 
 
2.2 การเลือกตั้ง 
ต าบลท่าวัด แบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 10 หน่วย มีบัญชีรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตต าบลท่าวัด  ท้ังหมด 

4,429 ราย 
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3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีประชากรท้ังส้ิน  5,577  คน แยกเป็น ชาย  2,762  คน หญิง  
2,815  คน     

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

จ านวนประชากร รวมคน 
ชาย หญิง 

1 โคกล่าม 276 459 453 912 
2 หนองแวงท่าวัด 241 428 473 901 
3 โนนสะอาด 252 467 462 929 
4 รวง 127 239 226 465 
5 โนนโจด 91 176 168 344 
6 ลาด 93 167 171 338 
7 หนองโกน้อย 96 187 195 382 
8 โนนไท 78 128 130 258 
9 รุ่งตะวัน 139 255 288 543 

10 โคกล่าม 2 136 256 249 505 
รวม 1,529 2,762 2,815 5,577 

   
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 551 584 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,784 1,775 อายุ 18 – 60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 477 393 อายุมากกว่า 60 ปี 
รวม 2,762 2,815 ท้ังส้ิน 5,577 คน 

*  ที่มา   - ข้อมูลจากการส ารวจตามทะเบียนราษฎรอ าเออแวงน้อย  ณ  วันท่ี  3  เดือน เมษายน  พ.ศ.2562 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

         จ านวนสถานศึกษา  และจ านวนครู 
ท่ี ช่ือสถานศึกษา จ านวนครู (คน) จ านวนนักเรียน 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าวัด 7 74 
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 19 286 
3 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 12 75 
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) 1 1 

 
จ านวนเด็กนักเรียนและโรงเรียน ในเขตต าบลทางขวาง อ าเออแวงน้อย 

 
ชื่อโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 60 30 27 35 35 27 21 28 13 10 286 
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 14 7 8 5 18 12 11 - - - 75 
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) - - - - - 1 - - - - 1 

รวม 74 37 35 40 53 40 32 28 13 10 362 
ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขอาพต าบล (รพ.สต.)     จ านวน  1       แห่ง 
-ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพต าบลท่าวัด  จ านวน 1  คน 
-พยาบาลวิชาชีพ      จ านวน 2  คน 

         -เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข                            จ านวน 2  คน 
4.3 สังคมสงค์เคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง    

5 ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมสายหลัก 2 สาย ดังนี้ 

- ถนนลาดยางสายแวงน้อย - โคกล่าม ระยะทาง   8  กิโลเมตร  
- ถนนลาดยางสายบ่อตะครอง – โคกสี  ระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร 
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5.2  การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากมีการขยายครัวเรือน 

5.3  การประปา 
มีระบบน้ าประปาแบบผิวดิน จ านวน  9  แห่ง   มีระบบน้ าประปาแบบบาดาล จ านวน  32  แห่ง 

 5.4  โทรศัพท์ 
  ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใช้เกือบทุกครัวเรือน 
 5.5  ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุอัณฑ์ 
   ท่ีท าการไปรษณีย์ประจ าต าบล   1 แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
 สอาพทางเศรษฐกิจอายในต าบลท่าวัด ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่   

เช่น   ท านา   ท าไร่    ท าสวน   เป็นต้น   
6.2 การปศุสัตว์ 

  เกษตรกรในเขตต าบลท่าวัด มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจส่ีเท้าเช่น โค กระบือ สุกร เป็นต้น และสัตว์สองเท้า 
เช่น ไก่ เป็ด และ ห่าน เป็นต้น 

6.3 การบริการ 
ข้อมูลธุรกิจ/ร้านค้า /อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

(1)  ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน  ๕๑  แห่ง 
(2)  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก   จ านวน   1   แห่ง 
(3)  ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ  จ านวน   6   แห่ง 
(3)  โรงสี    จ านวน   ๙   โรง 
(4)  ร้านเสริมสวย/ตัดผม   จ านวน   ๒   แห่ง 
(5)  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์ จ านวน   ๔   แห่ง 
(6)  โรงขนมจีน    จ านวน   ๑  แห่ง  

6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
               -  สถาบันการเงิน ชุมชนท่าวัด               มี 1       แห่ง 

           -  กลุ่มอาชีพ                                     มี       15     แห่ง 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลท่าวัด นับถือศาสนาพุทธ สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาท่ีต้ังในต าบลท่าวัด    
มีดังนี ้  -  วัด  จ านวน  9  แห่ง 
  1.วัดบุบพาราม    หมู่ 1  บ้านโคกล่าม     
  2.วัดใหม่ไตรมิตร   หมู่ 1  บ้านโคกล่าม 
  3.วัดเทวราช  หมู่ 2  บ้านหนองแวงท่าวัด    
  4.วัดศรีสวัสด์ิ  หมู่ 3  บ้านโนนสะอาด  

5.วัดโพธิ์เย็น       หมู่ 4  บ้านรวง 
6.วัดโนนเพ็ก   หมู่ 5   บ้านโนนโจด 
7.วัดไทยนิยม   หมู่ 6 บ้านลาด 
8.วัดมุจรินทร์  หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย 
9.วัดโนนอัมพวนั  หมู่ 8 บ้านโนนไท 

  -  โบสถ์คริสต์  จ านวน   1  แห่ง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  5  บ้านโนนโจด 
๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษอาคม 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
-  ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน   ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

๘.๓ อูมิปัญญาท้องถิ่น อาษาถิ่น 
  อูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลท่าวัดได้อนุรักษณ์อูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ
เล้ียงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  อาษาถิ่น  ส่วนมากพูดอาษาอีสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลท่าวัด ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย
บ้าง ได้แก่  เส่ือท่ีทอจากต้นกก  ผ้าท่ีทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม   
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า  ท่ีใช่ในการอุปโอค-บริโอค  เป็นน้ าท่ีได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  สามารถน าขึ้นมาใช้ ได้ ในเขตพื้นท่ีบาง
หมู่บ้านเท่านั้น และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ด่ืมและอุปโอคได้ 

๙.๒ ป่าไม้  ส่วนใหญ่ป่าในต าบลท่าวัด  มีสอาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นและ
ไม้ล้มลุก เช่น ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้สะเดา ไม้กระถิ่น และไม้ยางนา เป็นต้น 

๙.๓ อูเขา  ในเขตต าบลท่าวัดไม่มีอูเขา 
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๙.๔ คุณอาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นท่ีของต าบลท่าวัด  ส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก  ท่ีอยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นท่ีบางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดิน
มาใช้ในการอุปโอค-บริโอคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่ง
น้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นท่ีส่วนมาก
เป็นของประชาชน    
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ส่วนที่ ๒ 
             ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี   
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรม
กรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปี 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป ) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่  (๑ ) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) อายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายอาคส่วน ได้แก่อาคราชการ อาคเอกชน อาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสอาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากอาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อสอานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
อายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างท่ีกลไกการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
อายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้อูมิ
ทัศน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี 
และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเส่ียงและอัย
คุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปล่ียนแปลงอูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” 
ต้องปรับตัวและเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในอาคเกษตร
ล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายใต้อิทธิพลของ
กระแสโลกาอิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหล่ือมล้ าทางด้าน
รายได้ระหว่างอาคการเกษตรกับอาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในอาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
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ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณอาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะท่ี
การใช้เทคโนโลยีในอาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองอายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน และขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปล่ียนแปลงอูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมท้ังความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดอัยคุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ท่ีซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงอูมิอากาศโลกก็มีความ
ผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของอาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาอิวัตน์ได้ทาให้อูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย 
เพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง
ท าให้ความเหล่ือมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต 
๒๐ ปีข้างหน้าสอาพแวดล้อมท้ังอายในและอายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ  
เงื่อนไขอายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาอิวัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอูมิอาคน าไปสู่ความ
เช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชียอายใต้สอาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการท้ังปัญหา
ต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้
ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเส่ียงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผล
พวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเส่ียงให้เกิด
อาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้
ประสิทธิอาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นท่ีเคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยัง
ไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า 
แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยอาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ ง
ปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

  ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปล่ียนผ่านท่ีส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับทวิอาคีและพหุ
อาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปล่ียนแปลงด้าน
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เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมท้ังเกิดการ
เช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตอัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโอคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมท้ังน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสอาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืช
พลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเส่ียงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและอาวะอูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงผันผวนและอาวะโลกร้อน ท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเส่ียงด้านการ คลังท่ีส าคัญ ส าหรับ อาวะโลก
ร้อนและการเปล่ียนแปลงสอาวะอูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดอัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้
ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโอคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาก
ขึ้น ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความท่ัวถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในอาครัฐและอาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
  ส าหรับสถานการณ์และสอาพแวดล้อมอายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาต้ังแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเท่ียว และบริการด้านสุขอาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึง
ร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
คุณอาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณอาพดีขึ้น
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติท้ัง
ในรูปของทวิอาคีและพหุอาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง
ของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมท้ังกรอบความร่วมมือท่ีช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐาน
ต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
  นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้อาครัฐและ
อาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสร้างอูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันได้แก่ 
การด าเนินการท่ีมีประสิทธิอาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัย
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ทางการเงินการคลังท่ีก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคง
มากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโอคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดา
เนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณอาพคนโดยเฉล่ียยังต่ าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตอาพแรงงาน
โดยเฉล่ียยังต่ า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตอาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก 
ขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนอาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
อายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยอายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตอาพการผลิตต่ า โดยท่ีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการอาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงส้ินเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิอาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ  ขณะท่ีปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ              
โลจิสติกส์  รวมท้ังการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปล่ียนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่
เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะท่ีความเหล่ือมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เป็นปัญหาท่ีท้าทายมาก รวมท้ังปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเผชิญกับอาวะขยะล้นเมืองและ
ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน 
  ท้ังนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขอายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีส า คัญ ได้แก่ การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยอาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขอาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณอาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ท้ังด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสอาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหล่ือมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อ
การยกระดับศักยอาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
คุณอาพอย่างท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้า และท่ี
ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นท่ีต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีท าให้จ าเป็นต้อง
เร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี 
  โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิอาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นอายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาอิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยท่ีการเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการ
เพิ่มผลิตอาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเส่ียงและข้อจากัดท่ีเกิดจากสอาพ
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อูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาด
มากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับ
การสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่
สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน รายได้เฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณอาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ า และปัญหา
ความเหล่ือมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมท้ังทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว 

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมอายในประเทศท้ังท่ีเป็น
จุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยอายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเส่ียงใน
หลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับอัยคุกคามเหล่านี้
ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยอาพอายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น  โดยท่ีประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
อูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและอัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถ
อาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกอาคส่วนใน
การดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกอาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของอาคส่วนต่างๆ  เพื่อให้
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณอาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมท้ังความเส่ียงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิอาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางท่ี
สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกอาพอายใต้การมองอาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นอาพ
เดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสีย
โอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะต้อง
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ขับเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันและเป็นเอกอาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งอายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับอูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เส่ียงและอัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศให้
สอดคล้องกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาอายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณอาพของประเทศไทยในทุกอาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสอาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหล่ือมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับอัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปล่ียนแปลงอูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติท่ีมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส า คัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลัง
อ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองอายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณอาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากอัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติอายใต้การเปล่ียนแปลงของสอาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นอาระของโลก
และสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยอาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกอาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว   เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกอาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประ
จาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมออาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยอาพ
คน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมออาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณอาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรอาพอายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันอัยคุกคามจากอายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
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(๓) การรักษาความมั่นคงอายในและความสงบเรียบร้อยอายใน  ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยอาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยอาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยอายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการอัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตอาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดอัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้อายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ัง
ในอาครัฐและอาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรอาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในอูมิอาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาอาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับอูมิอาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในอาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณอาพ สะอาดและปลอดอัย
ของโลก 

- อาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็ งและยั่ งยืน  เพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยอาพและ
อาหารคุณอาพ สะอาด และปลอดอัย 

- อาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยอาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยอาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยอาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- อาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขอาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยอาพอื่นๆ เป็นต้น 
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตอาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิอาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยอาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับอูมิอาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยอาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณอาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณอาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขอาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง  ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมออาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขอาพ 
(๓) การสร้างสอาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมท้ังมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสอาพอูมิอากาศและอัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิอาพท้ัง  ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกอัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสอาพอูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการอาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานอาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทอารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิอาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทอารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาอิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท อารกิจของหน่วยงานอาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรอาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานอาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของอาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกอาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายอาคส่วน อายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของอาครัฐอาคเอกชน อาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและอาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิอาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างอูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
อูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของอาคีการพัฒนาทุกอาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับอาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องดาเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน  สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิอาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปล่ียนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มอายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มอายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยอาพทุนมนุษย ์ 
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในอาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาอิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ( กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ) 
(พ.ศ. 2557 - 2560)   ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
วิสัยทัศน์   
เพิ่มผลิตอาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเท่ียว และการ
ลงทุนสู่สากล  
เป้าประสงค์ 
       1. เพิ่มคุณอาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน  
       2. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
       3. พัฒนาการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
       4. ความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาศักยอาพการผลิตการค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความ   เข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเพิ่มศักยอาพ การท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561 – 2565(ฉบับทบทวน)  มีสาระส าคัญดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์การเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

พันธกิจ   
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยนื ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด
และเช่ือมโยงกับอนุอูมิอาคลุ่มน้ าโขง 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City 
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเช่ือมโยงโอกาสจาก
ประเทศอนุอูมิอาคลุ่มน้ าโขง   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2   การพัฒนาคุณอาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การส่งเสริมและพัฒนาศักยอาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการ
ประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City) 
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์  
                 “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน” 
พันธกิจ  
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณอาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเท่ียว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
อัยให้มีประสิทธิอาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิดประสิทธิอาพอย่าง
ยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิน่ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 



 

 

หน้า ๒๓ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยอาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างสุขอาวะ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาการบริการอาครัฐ  
 

2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1 วิสัยทัศน ์
“ต าบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่  สอาพแวดล้อมท่ีดี  คนมีคุณอาพชีวิตท่ีดี การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณอาพชีวิต 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ระบบการคมนาคมมีประสิทธิอาพ พัฒนาสาธารณูปโอค สาธารณูปการได้มาตรฐาน และการ
บริหารจัดการแหล่งน้ าทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิอาพ 
  2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยอาพในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
  3. การบริหารจัดการด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา และสาธารณสุข  อย่างมีประสิทธิอาพ
    

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาอิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกอาคส่วน 
  6. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2.4 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. จ านวนเส้นทางท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2. จ านวนเส้นทางท่ีได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
3. ร้อยละของครัวเรียนท่ีมีไฟฟ้าใช้ 
4. จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะให้
ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 
5. จ านวนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
6. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ าประปาใช้ 
7. จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านเศรษฐกิจ 1. จ านวนโครงการกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2. จ านวนโครงการกิจกรรมในการฝึกอบรม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านคุณอาพชีวิต 1. จ านวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้าน ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
2. จ านวนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ร้อยละของความพึงพอใจจากประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มสร้างเสริมสุขอาพ 
4. จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 
5. จ านวนกิจกรรมโครงการเพื่อการสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. ร้อยละของประชาชนมีจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอยและ
น้ าเสีย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการเมืองการบริหาร 
 

1. จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการ
ให้บริการ 
4. จ านวนโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการบรหิารจัดการท่ีดี 
5. ประสิทธิอาพการปฏิบัติงานบุคลากรถูกต้องรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณอัย 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การคมนาคมท้ังทางน้ าและทางบก สะดวก รวดเร็ว   
สอาพแวดล้อมสะอาดตา และระบบสาธารณูปโอค 
สาธารณูปการครบครัน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านเศรษฐกิจ 1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีทาง
การเกษตร ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพื่อเพิ่มผลผลิต 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านคุณอาพชีวิต 1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณอาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีสุขอาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
2. เพื่อให้ประชาชนได้ยึดหลักค าสอนทางศาสนาในการด ารงชีวิต 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบคุณงามความดีและใช้งาน
ประเพณี  วัฒนธรรม  เป็นส่ิงสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สร้างความรักความสามัคคี 
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย   และเสริม
ทักษะการพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ อนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ า  
2. การบริหารจัดการขยะ และการบ าบัดน้ าเสีย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการเมืองการบริหาร 
 

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิอาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 
2. การบริหารจัดการอาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกอาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณอัย 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2.6 กลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโอค-สาธารณูปการ และแหล่งน้ า 
  2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  3. การพัฒนาคุณอาพชีวิตความเป็นอยู่การทะนุบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
      ประเพณี และอูมิปัญญาทองถิ่น 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5. การบริหารจัดการท่ีดีและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6. การบริหารจัดการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการ
พัฒนาคุณอาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการจัดการบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นอารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณอาพสูง การพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สอาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับโนบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สอาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณอาพชีวิต 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
] 
 
 
 

  
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒๐ ป ี

(มี 6 ยุทธ) 
 
( 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ท่ี ๕ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ 

 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ์) 
 
( 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

(มี 4 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี ๕ ยุทธ์) 
 
( 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขตวดั 
(มี 8 ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑๐ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๙ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๘ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ท่ี ๖ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๕ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๘ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๙ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑๐ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๔ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี 6 ยุทธ์) 

 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๖ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๘ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๙ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑๐ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่6 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SWOT  Analysis) 

       ๑. จุดแข็ง 
๑.๑  มีพื้นท่ีขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างท่ัวถึง 
๑.๒  มีกลุ่มสินค้าหนึ่งผลิตอัณฑ์หนึ่งต าบล 
๑.๓  มีสอาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตรได้หลายประเอท   
๑.๔  เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
รวดเร็ว 
๑.๕  กลุ่มองค์กรอาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง และมีการท างานในระบบของเครือข่าย 
๑.๖  มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม อาคประชาชนในทุกชุมชน 
๑.๗  มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

    ๒. จุดอ่อน 
 ๒.๑  ขาดระบบชลประทานท่ีดี  ขาดน้ าช่วงหน้าแล้ง 
 ๒.๒  กลุ่มอาชีพเสริมยังไม่เข้มแข็ง ต่างคนต่างท า 
 ๒.๓  ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในการมีส่วนร่วม 
 ๒.๔  ไม่มีแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร 
 ๒.๕  ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆเช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 
 ๒.๖  งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 
 ๒.๗  เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 

    ๓. โอกาส 
  ๓.๑  เยาวชนและประชาชนสามารถฝึกอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น  เพราะมีส่งเสริมและสนับสนุน   
  ๓.๒  การพัฒนาคนและสังคมด าเนินการอย่างมเีป้าหมาย ด้านการพัฒนา 
  ๓.๓  มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนอารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
  ๓.๔  แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการ   
  จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. ข้อจ ากัด 
  ๔.๑  การผลิตทางการเกษตร ผลิตได้ลดลง 
  ๔.๒  การพัฒนาต่างๆผ่านระบบราชการเป็นหลักท าให้เกิดความล่าช้าเพราะมีหลายข้ันตอน 
  ๔.๓  ราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาถูก 
  ๔.๔  การส่งเสริมการเกษตรไม่ชัดเจน  
  ๔.๕  อาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณอาพต่ า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี  
  ราคาตกต่ า 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ปัญหา 

    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ อายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ยังคงเป็น
ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือ  ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องบริหาร
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างท่ีสุด ส่วนอีกปัญหาท่ี
ส าคัญ  และจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตท้ังด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การ
วางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ก าลัง
ประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรง
มากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

๑. ถนนอายในหมู่บ้านช ารุดเสียหาย  ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านมีสอาพเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนท่ีสัญจร 
ไป-มา ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 

๒. แหล่งน้ า  ล าคลอง บางแห่งยังมีสอาพแคบและต้ืนเขิน มีวัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะ 
พังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ าเล็กท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

๓. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอท าให้การสัญจรไปมาในเวลากลางคืนไม่ปลอดอัย   ไฟฟ้าแรงต่ าไม่เพียงพอ 
กับจ านวนครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๔. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพื่ออุปโอค บริโอค ไม่เพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน  

๕. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี บางครั้งเกิดปัญหาอัย 
แล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นท่ีนาของตนเองท าให้เพิ่ม
ต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟ้า เป็นต้น บางพื้นท่ีพบปัญหาสอาพน้ ากร่อยไม่สามารถท านาได้ ไม่มี
อ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ หน้าแล้ง  

๖. การโทรคมนาคมและการส่ือสาร ระบบการส่ือสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้โทรศัพท์มือถือใน 
การติดต่อส่ือสาร  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ี เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมท่ี
เกินศักยอาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อด าเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงายท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

๑.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒. ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม และวางท่อระบายน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
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๔. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ า 
๕. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโอค  บริโอค  

 ๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 
  ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท านา 
ในอาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจอายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ไม่มี
พืชเศรษฐกิจท่ีเด่นชัดท่ีจะดึงดูดการลงทุนจากอายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญท่ีจะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไร
จึงจะท าให้เศรษฐกิจอายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆ
สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
 ในด้านศักยอาพในการบริหารงาน  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ปัญหาด้านสังคม  ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาเรื่องน้ า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานอายในชุมชนปัญหา
ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯ  ซึ่งปัญหาท่ีกล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมท้ังยังต้องอาศัยงบประมาณท่ีมีอยู่ท่ีค่อนข้างจะจ ากัด  
เพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนอายในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด มีอาชีพหลัก คือ การท านา รองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจ
รวมกลุ่มผู้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาอาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  อาคการเกษตร เป็นส่ิงส าคัญยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด เล็งเห็น
ความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของอาค
การเกษตร อีกท้ัง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายท่ีต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีความต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีมั่นคงถาวร  ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 
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เพื่อเพิ่มคุณอาพของผลผลิต ลดความช้ืน ก่อนท่ีจะจ าหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต 
เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการท านาในฤดูต่อไป 
  

๓. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหา 
           ส าหรับปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ดังนี้ 

๑. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  ๒. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 

๓. ปัญหาด้านการศึกษา  อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
๔. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
๕. ขาดสถานท่ีส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

ปัญหาด้านสังคมท่ีกล่าวมาท้ังหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
   ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลย 
เพราะกลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลท่ีเป็นจริง จึงยากแก่
การแก้ไข ก าหนดมาตรการท่ีชัดเจน 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ไม่มีพื้นท่ีในการเล่นกีฬาหรือนันทนาการท่ีได้มาตรฐาน ขาด
อุปกรณ์กีฬา  หรือขาดพื้นท่ีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ
แก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่กลับไม่มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิต
อยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
  ในเขตพื้นท่ีของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนช้ืน เหมาะแก่การเกิดโรค
ไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
  เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด รัก
ในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี อยู่นอกพื้นท่ี ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไป
ท างานท่ีอื่น ท้ังท่ีพื้นท่ีท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานท่ีส าคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพท่ีเรียกกันว่า 
“กระดูกสันหลังของชาติ”  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนท้ังทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากร
มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขอายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง ส่วนในด้าน
การลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน ส่ิงส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี ท้ังเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วย
ได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพด้ังเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัด
อบรมท้ังทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการ
ส่งเสริมโดยการอบรมท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดต้ังสอาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ท้ังท่ีด าเนินการเองและจัด
งบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้ส่งเสริมกีฬา 
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ในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทน
ให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเออ และระดับจังหวัด  ส่วนสถานท่ีหรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบล    ท่าวัด  จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและท่ีสาธารณะต่างๆ  การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ ลดมลอาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ต้องด าเนินการและ
คาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณอาพชีวิตท่ีดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้
อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างอาคอูมิใจ 
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ีเล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์หรือพื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๔. ด้านการเมืองและการบริหาร 
  ปัญหา 
  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  โดยเฉพาะ
ปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกต้ัง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต    
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 
  ๑. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
  ๒. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง 
  ๓. สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
 ๔. ประชาชนขาดความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น 
 จากท้ังหมดท่ีกล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น
เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการท่ี
จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ 
ในเรื่องต่างๆ   สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการท านา คือ 
๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่
ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์   องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัดมีข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการ
ท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณใน
การจัดหามีจ ากัด  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ส่วนใหญ่เป็นรายได้ท่ีส่วนกลางจัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บ
เองมีน้อยเนื่องจากพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจอายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
สนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้ส่ือต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จัดอบรมแกนน าในชุมชน/
หมู่บ้าน   และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดต้ังกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน 
ในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน 
โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิอาพและมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน   สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาอิบาลอย่างแท้จริง 
ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระอาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และ
การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนท่ีอาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างท่ังถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นท่ี
ท้ังหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกท้ังออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
 ความต้องการของประชาชน 
  ๑. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  และสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดจัดขึ้น 
  ๒. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิอาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  
  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  สามารถจัดเก็บรายได้อย่างท่ัวถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมีรายได้
ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพ
หรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน  

 
๕.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหา 

  ทรัพยากรธรรมชาติโดยอาพรวมอายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีปัญหาการจัดเก็บขยะ  
ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน  และเพื่อเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย     ซึ่งปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
อายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสอาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะใน
แต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปัญหาท่ีน่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น  การปรับปรุงสวน
สุขอาพ สถานท่ีพักผ่อน อายในชุมชนส าคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ในอนาคต 

  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
  เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีพื้นท่ีเป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแล
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท าให้ระบบนิเวศน์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและ
ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จัดหาพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
เพื่อสร้างพื้นท่ีสีเขียว ลดปัญหาอาวะโลกร้อน และใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวอาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม  
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ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และท าให้ประชาชนหวงแหน 
  ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง และมี
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตส านึก
และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 
 ๖.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ปัญหา 

๑. ปัญหาด้านความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. ปัญหาการให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณอัย 
๓. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนต้องการให้สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันอัยฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.) และทีมกู้อัย  ในการด าเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณอัยและการให้บริการสาธารณะ
จัดฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงอัย  ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณอัย  แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด  
โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ส่วนที่ 3 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิตัิ 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต.ท่าวัด 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง 

๒ ด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

๓ ด้านคุณอาพชีวิต บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักงานปลัด 

๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

๕ ด้านการเมืองการบริหาร บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักงานปลัด 

๖ ด้านจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

บริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความ
สงบอายใน 

ส านักงานปลัด 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 9 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

1 ยทุธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงำนเคหะชุมชน 47 13,964,000 86 16,067,600 77 18,270,500 45 14,658,500 25 7,022,000 280 69,982,600
1.2 แผนงำนกำรเกษตร 0 0 7 1,540,000 10 2,590,000 8 2,410,000 8 2,950,000 33 9,490,000

รวม 47 13,964,000 93 17,607,600 87 20,860,500 53 17,068,500 33 9,972,000 313 79,472,600
2 ยทุธศาสตร ์ด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงำนกำรเกษตร 1 20,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 9 300,000
2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

4 530,000 4 530,000 5 540,000 5 540,000 5 540,000 23 2,680,000

รวม 5 550,000 6 600,000 7 610,000 7 610,000 7 610,000 32 2,980,000
3. ยทุธศาสตร ์ด้านคุณภาพชีวิต
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ 14 3,375,865 16 3,425,865 23 3,034,740 22 2,984,740 20 2,874,740 95 15,695,950
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 9 800,000 7 676,000 7 676,000 7 676,000 6 376,000 36 3,204,000
3.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 11 9,338,800 10 9,308,800 9 1,984,000 9 1,984,000 9 1,984,000 48 24,599,600
3.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ 10 475,000 10 475,000 10 475,000 10 475,000 10 475,000 50 2,300,000
นันทนำกำร
3.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 15 350,000

รวม 47 14,059,665 46 13,955,665 52 6,239,740 51 6,189,740 48 5,779,740 244 46,149,550

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวัด   อ าเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 2565 รวม 5 ปี2564
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ยทุธศาสตร์

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน 
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 2565 รวม 5 ปี2564

4. ยทุธศาสตร ์ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนกำรเกษตร 2 80,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 14 480,000
4.2 แผนงำนเคหะชุมชน 1 30,000 1 30,000 8 730,000 2 60,000 1 30,000 13 850,000

รวม 3 110,000 4 130,000 11 830,000 5 160,000 4 130,000 27 1,330,000
5. ยทุธศาสตร ์ด้านการเมืองการบรหิาร
5.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 18 550,000 22 559,050 30 1,164,050 30 1,164,050 30 1,164,050 130 4,601,200
5.2 แผนงำนเคหะชุมชน 0 0 1 490,000 1 250,000 3 5,100,000 0 0 5 5,840,000
5.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

4 70,000 5 90,000 5 90,000 5 90,000 5 90,000 24 430,000

รวม 22 620,000 28 1,139,050 36 1,504,050 38 6,354,050 35 1,254,050 159 10,871,200

6. ยทุธศาสตร ์ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย
6.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 5 584,000 5 584,000 5 584,000 6 684,000 5 584,000 26 3,020,000

รวม 5 584,000 5 584,000 5 584,000 6 684,000 5 584,000 26 3,020,000
รวมทัง้สิ้น 129 29,887,665 182 34,016,315 198 30,628,290 160 31,066,290 132 18,329,790 801 143,823,350
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุม่อนุภูมภิาคลุม่น ้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนน คสล. หมู่ที่ ๑

1 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากหนองครอง - 
ถนนลาดยางหลุบกรุง 
หมู่ที่ 1

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร

400,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากหนองเชือก – 
บ้านนางปทุมทอง พันตา
เอก

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

500,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากบ้านนางนงลักษ์
  โททวง-ถนนลูกรังทาง
ไปบ้านหนองโกน้อย

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒00เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร

400,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด    อ้าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

๓๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากถนนลาดยาง
หลุบกงุ-โรงสีชุมชนบ้าน
รุ่งตะวัน

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 50๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

1,000,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 2
5 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล.จากบ้านนายสุระ  
มาตวังแสง – บ้านนางบัว
ผัน  ราชสุวรรณ

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๘๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร

160,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. เส้นจากหน้าวัด
เทวราช – บ้านนายค าพร
 นาชม

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากถนนลาดยาง –
 บ้านนางใบ  ประทีปทน

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร

100,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากบ้านนางทองใส
  รัดทา – บ้านนางพิน  
ขวัญน าโชค   หมู่ที่ ๒

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 
46 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

115,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๓๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าวัดเทวราช ด้านทิศ
ตะวันตก - หนองแห้ว 
หมู่ที่ ๒

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
120 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
480 ตร.ม.

240,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางทองใส  รัดทา-
บ้านนางบุญร่วม  มูลตรี
บุตร หมู่ที่ ๒

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ช่วงที่ 1  กว้าง 5 
เมตร ยาว 54 เมตร 
 หนา 0.15  เมตร 
หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า
 270 ตร.ม.       
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 
เมตร ยาว 18 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า
 90 ตร.ม.

180,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

 ถนน คสล. หมู่ที่ 3
11 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล.ตามคันคูหนองแห้ว 
หมู่ที่ 3

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 4๐๐ 
เมตร   หนา ๐.54 
เมตร

800,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 จาก
ประปาหมู่บ้าน – บ้าน
นางหอมหวน  พิมล

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

   345,000 
  (ยาว 170 เมตร)

  260,000  
 (ยาว 130 เมตร)

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากบ้านนางขน  นา
อดุม – ศาลปู่ตา

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง 
๓.๕๐ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

270,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากบ่อประปาเกา่-
บ้านนายศิริ  โยธิน

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

400,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

15 โครงการขยายถนน คสล.
 จากบ้านนางสาย ท า
ดิบ-บ้านนายประสิทธ์ิ

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

150,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.เส้นบ้านนางผุย

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

200,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากบ้านนายหนู  
ศรีหาร-บ้านนายสมัย  
อนิตะมนต์

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 7๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร

 105,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเข็ม มยุโรวาท - 
บ้านนายสุวิทย์  บุญจนัทา
 หมู่ที่ ๓

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
110 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
440 ตร.ม.

220,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 3 บ้านโนนสะอาด 
ทางเข้าบ่อขยะ

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว  
200 เมตร หนา 
0.15  เมตร

400,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

 ถนน คสล. หมู่ที่ ๔    

20 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากบ้านนางชั้น  
คนคิด – ประปาหมู่บ้าน

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑5๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

300,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

21 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางวันเพ็ญ
  ดีกลาง พร้อมวางท่อ 1 
จดุ  หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว  
30 เมตร หนา 0.15
  เมตร

60,000  ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายวีระ  
แทนรินทร์  หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15
 เมตร

160,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายวาริ
นทร์  ศรีโพธ์ิ – บ้านนาย
วีระ  แทนรินทร์ หมู่ที ๔

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 
0.15 เมตร

350,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางกลู  ลือเทพ-
ถนนรอบหมู่บ้านทางทิศ
เหนือ หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 3 เมตร  ยาว 
80 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
240 ตร.ม.

120,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากบ้านนางส ารวย 
 สุขแดง-บ้านนางยวน  ตา
เกดิ หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

200,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 5

26 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากส่ีแยกกลาง
หมู่บ้าน-บ้านนางบุญเล้ียง
   แสนน้อย หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

200,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายกลางหมู่บ้าน 
จดุทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 6 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

900,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

28 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนน
โจดสายกลางหมู่บ้าน จดุ
บ้านนางตุ่น  สีมาเพชร-
บ้านนายศรัน  ศิริรัง

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 6 เมตร ยาว 
359 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 360,000   
(ยาว 120 เมตร)

  360,000 
(ยาว 120 เมตร)

  357,000  
 (ยาว 119 เมตร)

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางหนูเล็ก
  หมู่ที่ ๕

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร  หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างเดียวฝ่ัง
ขวา

100,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางบุญ
เล้ียง –  นานายศรีศักด์ิ  
หมู่ที่ ๕

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

เททับคอนกรีตเดิม  
กว้าง 5 เมตร  ยาว 
46 เมตร  หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

115,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

31 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายสน – 
บ้านนายแทน  กรพรม  
หมู่ที่ ๕

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

เททับคอนกรีตเดิม 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
121 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

302,500 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

32 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายจา้ว  ราชบุรี-
บ้านนางสาววัชรินทร์  ศรี
ยะไชย หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 
39 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 156 ตร.ม.

98,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

33
โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางหนูเล็ก  บุญ
มาตย์-บ้านนางหนู  สืบ
ประยูร หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 240 ตร.ม.

120,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 6
34 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล.สายบ้านนายสมพร
 – บ้านนางอัว้  นาบ ารุง

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว ๕๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร

104,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

35 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากบ้านนายบัญชา 
 กล่ินนวล-บ้านนางทอง
จนัทร์ นาเพ็ก หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 

0.15 เมตร

500,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

36 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาย
อภิสิทธ์ิ  ภูมิลุน – สาม
แยกทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่
ที่ ๖

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 
460 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

487,000  
(ยาว 195 เมตร)

  262,500 
(ยาว 105 เมตร)

  262,500  
 (ยาว 105 เมตร)

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

37 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากบ้านนางล าเพลิน
  ภาบน้อย-สวนนางมณี  
ขุนภิรมย์ หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

200,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

38 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากส่ีแยกบ้านนาย
พรเทพ  พลเสนา-สวน
นางผัน  บุญสนา หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทาง

180,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที่ ๗

39 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากบ้านนายสุวิทย์ 
 มีอตุสาห์-สามแยกด้าน
ทิศวันออก

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 7๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร

150,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

40 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายแยกกลาง
หมู่บ้าน – หนองเซียง

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

520,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

41 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากสามแยกด้าน
ทิศตะวันตก-ฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 5 เมตร  ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร

500,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

42 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากสามแยกด้าน
ทิศตะวันออก-
ถนนลาดยาง     หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 
0.15 เมตร

3,000,000  ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

43 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายหมุด  
คนคิด – ถนนลาดยางไป
แวงน้อย      หมู่ที่ ๗

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,890 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

  250,000  
  (ยาว 100 เมตร)

 250,000   
(ยาว 100 เมตร)

  250,000  
  (ยาว 100 เมตร)

  250,000  
  (ยาว 100 เมตร)

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

44 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากสามแยกด้าน
ทิศตะวันออก – นานาย
หนูนา  ประเสริฐวงษา 
หมู่ที่ ๗

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ปริมาณงาน กว้าง 5 
เมตร ยาว 830 
เมตร หนา 0.15 
เมตรพร้อมไหล่ทาง

  350,000  
  (ยาว 140 เมตร)

 250,000   
(ยาว 100 เมตร)

  250,000  
  (ยาว 100 เมตร)

  250,000  
  (ยาว 100 เมตร)

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

45 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากทางเข้าหมู่บ้าน-
โรงเรียน หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 
0.15 เมตร

2,000,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

46 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางจากหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 7-ถนนลาดยางไป
แวงน้อย

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1800 เมตร

4,500,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที่ ๘

47 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายแยกราชพัสดุ-
นานายแล  อาจธานี หมู่ที่
 8

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๖๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

 300,000    
(ยาว 150 เมตร)

 240,000   
(ยาว 120 เมตร)

  300,000  
  (ยาว 150 เมตร)

  300,000  
  (ยาว 150 เมตร)

  60,000    
(ยาว 60 เมตร)

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

48 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายโนนไท – โนน
สะอาด

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

 ถนน คสล. กว้าง ๕
เมตร ยาว ๙๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

700,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

49 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากนานายแล  อาจ
ธาน-ีหนองฉิม พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ๑ จดุ หมู่ที่
 8

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
95 เมตร หนา 0.15
 เมตร วางท่อ คสล.5
 ท่อน Ø 0.40 เมตร
 พร้อมไหล่ทาง

190,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

50 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายประปาหมู่บ้าน
 ช่วงบ้านนางประครอง  
มาบภา      หมู่ที่ ๘

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

โดนการเททับ
คอนกรีตเดิม กว้าง 4
 เมตร ยาว 50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางข้าง
เดียว

100,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 9

51 โครงการปรับปรุงไหล่
ทางถนน คสล.ซอยบ้าน
นายจนัทร์ ปะวะเข

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

วางท่อ คสล. Ø
๐.๔๐ ยาว ๒๐๐ 
เมตร บ่อพัก ๒๐ บ่อ 
เทคอนกรีตทับ

๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

52 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ข้างศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านรุ่งตะวัน

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 74เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

148,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

53 โครงการปรับปรุง คสล.
โดยการลงแอสฟัลติก 
สายบ้านนางวรนุช  ศรี
ทวน-บ้านนางอ าพร  ทอง
จนัทร์ หมู่ที่ 9

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 230 เมตร

350,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๔๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

54 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายเปล่ียน
  เพชรบ่อใหญ่ – บ้าน
นางสด  ประวาระณา  
หมู่ที่ ๙

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ปริมาณงานขนาด  
กว้าง 6 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

154,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

 ถนน คสล. หมู่ที่ 10  

55 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.จากบ้านนายเทวิน  
ภูนา-ถนนลาดยาง

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

375,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

56 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.สายจากบ้านนางวง
เดือน  ค าใบ-บ้านนางบิน 
 พันตาเอก

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 50 เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร

50000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

57 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากบ้านนางปทุม
ทอง-นานายสมชาย  
พรรณโรจน์

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

600,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

58 โครงการขยายไหล่ทาง
พร้อมเทคอนกรีตเป็นถนน
 เส้นทางเข้า อบต.ท่าวัด

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐
 บ่อพักทุกระยะ 10 
เมตรจ านวน 15บ่อ
เทคอนกรีตทับ กว้าง
 1 เมตร ยาวรวม 
150 เมตร

300,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

59 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10 บ้านโคก
ล่าม 2 จากโรงสีชุมชน -
นานายชู  หันแจด

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร

  360,000   
(ยาว 180 เมตร)

  240,000  
  (ยาว 120 เมตร)

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

60 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.จากโสกดินแดง-
หลักจุม้ หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

400,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

61 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 ๑๐ บ้านโคกล่าม ๒ สาย
ข้างศาลาประชาคม หมู่ 
๑๐ – โรงเรียนบ้านหนอง
แวงท่าวัด

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง ๔  เมตร ยาว 
๑๕๓ เมตร หนา 0.
๑๕ เมตร

308,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

62 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 ๑๐ บ้านโคกล่าม ๒ 
สายทางด้านทิศใต้หนอง
เชือก

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง ๔  เมตร ยาว 
360 เมตร หนา 0.
๑๕ เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 800 
ตร.ม.

 400,000   
(ยาว 200 เมตร)

  320,000  
  (ยาว 160 เมตร)

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน

โดยการลงหินลูกรัง

63 โครงการลงหินลูกรังจาก
นานายแป ไปไหน –นา
นางรัตน์ประเสริฐ หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร

210,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

64 โครงการลงหินลูกรังถนน
เส้นป่าช้าบ้านลาด

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,2๐๐ เมตร หนา 
๐.15 เมตร

260,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

65 โครงการลงหินลูกรังตาม
คันคูล าห้วยหนองหัววัว 
หมู่ที่ ๕

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

150,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

66 โครงการลงหินลูกรังจาก
ทางเข้าศาลปู่ตา-นานาง
ทองใบ  ค ามี หมู่ที่ 6

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร  หนา 
0.10 เมตร

75,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

67 โครงการลงหินลูกรังสาย
ทางแยกเข้าศาลปู่ตา – 
ฝายลาดเอยีงล าห้วยกดุ
ลาด หมู่ที่ ๖

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร

121,600 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

68 โครงการลงหินลูกรังสาย
บ้านนางทองจนัทร์  นา
เพ็ก – ฝายลาดเอยีงล า
ห้วยกดุลาด จดุนานางสุ
มาลัย  ถามณี  หมู่ที่ ๖

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร

240,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

69 โครงการลงหินลูกรังจาก
บ้านนายค ามาย-ฝายลาด
เอยีง หมู่ที่ ๖

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๒๐ เมตร

240,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

70 โครงการลงหินลูกรังสาย
บ้านนางผัน  บุญสนา-
หนองเผือ  หมู่ที่ ๖

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

50,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

71 โครงการลงหินลูกรังสาย
คันคูห้วยกดลาด หมู่ที่ ๖

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

180,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

72 โครงการซ่อมแซมถนน
โดยการลงหินลูกรัง หมู่ที่
 ๖ บ้านลาด สายทาง
เชื่อมล าห้วยกดุลาด-คันคู
ล าห้วยนา

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
๕๓0 เมตร หนา 0.
๑0 เมตร

79,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

73 โครงการลงหินลูกรังจาก
หนองบอน – โคกหัว
หล่อน หมู่ที่ ๗

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

150,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

74 โครงการลงหินลูกรังจาก
โรงสีชุมชนจดุนานายชู  
หันแจด – ถนนลาดยาง
ไปหลุบกงุ หมู่ที่ ๙

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

350,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

75 โครงการซ่อมแซมถนน
โดยการลงหินลูกรัง หมู่ที่
 ๙ บ้านรุ่งตะวัน สาย
โรงสีชุมชน-ที่นายชู  หัน
แจด

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง ๔  เมตร ยาว
รวม๕๐๐ เมตร หนา
 0.๑0 เมตร

 74,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

76 โครงการลงหินลูกรังสาย
หนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๙

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 100,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

77 โครงการลงหินลูกรังจาก
นานายถวิล  แพนน้อย – 
ล าห้วยหนองโดน หมู่ที่ ๙

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

50,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

78 โครงการลงหินลูกรังจาก
นานายพรมมา  จนัทะ
ดวง-นายนางจอ่ย พิลา
เคน หมู่ที่ 9

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 200,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

79 โครงการลงหินลูกรังถนน
จากนองผักบุ้ง-
ถนนลาดยางไปแวงน้อย 
หมู่ที่ 10

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 30,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

80 โครงการลงหินลูกรังสาย
นานางฉวีวรรณ  หนองผือ
 หมู่ที่ 10

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว   
  1,0๐๐ เมตร  หนา
     ๐.2๐ เมตร

250,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

81 โครงการลงหินลูกรังจาก
นานายชู  หันแจด-
ถนนลาดยางไปหลุบกงุ 
หมู่ที่ 10

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 350,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

82 โครงการลงหินลูกรังสาย
นานายใบ ดูระยับ – นา
นายปองพล  อปุรามานะ
 หมู่ที่ 10

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
8๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 80000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก

83 โครงการลงหินคลุกจาก
โสกดินแดง-นานางทอง
จนัทร์  บุตรมาตย์ หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
7๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

266,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

84 โครงการลงหินคลุกจาก
โสกดินแดง-ดอนสัมพันธ์ 
หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 700,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

85 โครงการลงหินคลุกจาก
แยกโสกดินแดง-หลักจุม้ 
หมู่ที่ ๑

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 600,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

86 โครงการลงหินคลุกจาก
นานายประเสริฐ จนัทะ
ดวง-นานายอนุชิต  
อภิรักษ์ หมู่ที่ 2

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว ๑,0๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

 330,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

87 โครงการลงหินคลุกจาก
บ้านนายประสาน  สาโล-
นานายวัชกร  วานิด หมู่ที่
 2

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร  ยาว  
    ๑,0๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

 380,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

88 โครงการลงหินคลุกจาก
นานายเรียน  ศิลารัง – 
หนองสระส่ีเหล่ียม หมู่ที่ ๓

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
1,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 250,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

89 โครงการลงหินคลุกจาก
บ้านจนัทร์ สวนชัยภูมิ –
โนนบ้านสระ หมู่ที่ ๓

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

200,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

90
โครงการลงหินคลุกจาก
วัดศรีสวัสด์ิ – แยกทาง
ลาดยางไปแวงน้อย หมู่ที่
 ๓

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 100,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

91 โครงการลงหินคลุกจาก
นานางอดุม-นานายพอน 
 ชั่งขาว หมู่ที่ 3

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 20,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

92 โครงการลงหินคลุกจาก
หมู่บ้าน-สะพานกรมโยธา
ตามคันคูล าห้วยรวง หมู่ที่
 4

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
8๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

220,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

93 โครงการลงหินคลุกจาก
บ้านนายช่วง  สืบประยูร-
ล าห้วยหนองหัววัว หมู่ที่ 5

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
260 เมตร  หนา 
0.10 เมตร

80,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

94 โครงการลงหินคลุกจาก
นานางสงวน –บ้านหนอง
ม่วง หมู่ที่ ๖

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

95 โครงการลงหินคลุกจาก
บ้านนายบัญชา  กล่ิน
นวล-ฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๖

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

200,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

96 โครงการลงหินคลุกถนน
ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน-
ถนนลาดยางไปแวงน้อย 
หมู่ที่ 7

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว   
    2,๐๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร

 200,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

97 โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินตับจากนา
นายสมัย โสธร-นานาย
บุญล้น หานุภาพ หมู่ที่ 7

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว   
    ๑,๕๐๐ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร

120,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

98 โครงการลงหินคลุก
ทางเข้าวัดป่าศัทธาธรรม 
หมู่ที่ 8

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว   
    ๘๐๐ เมตร  หนา
 ๐.๑๐ เมตร

 240,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

99 โครงการลงหินคลุกจาก
โสกดินแดง-หนองหญ้ารัง
กา หมู่ที่ 9

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว   
    1,0๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร

100,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๕๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

100 โครงการลงหินคลุกจาก
โรงสีชุมชน-นานางผ่องศรี
  ทับละคร หมู่ที่ 9

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
800  เมตร  หนา 

0.10 เมตร

150,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

101 โครงการลงหินคลุกถนน
สายจากนานายดาว  อคั
จนัทร์ – นานายสุทัศน์  
ภูมูล หมู่ที่ 10

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 160,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

 โครงการปรับปรุงถนนดิน

102 โครงการยกรูปถนนดิน
สายจากหนองครอง-วัด
ใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๕๐ เมตร

 ๗๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

103 โครงการยกรูปถนนดิน 
หมู่ที่ 1 สายลาดยางหลุบ
กงุ-นานางลี ช่วงสุดลาด
ยางจดุยังไม่ถึง ๓ แยก

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.30 เมตร

๙๕,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

104 โครงการยกรูปถนนดิน 
หมู่ที่ ๑ สายลาดยางหลุบ
กงุถึงจดุ 3 แยกโปร่งแดง

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.30 เมตร

๑๑๙,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

105 โครงการยกรูปถนนดิน 
หมู่ที่ ๑  สายลาดยาง
หลุบกงุ-หนองโคกกลาง

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.30 เมตร

239,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

106 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากหนองแดง-โสกดินแดง
 หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร  หนา 
๐.๖๐ เมตร

90,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

107 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานายแป ไปไหน-
โคกหัวล่อน หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๘,๐๐ เมตร  หนา 
๐.๕๐ เมตร

150,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

108 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากถนนลาดยาง -      
นานางสอง  พันตาเอก 
หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร  หนา 
๐.๕๐ เมตร

50,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

109 โครงการปรับปรุงถนนดิน
สายรอบดอนสัมพันธ์ หมู่
ที่ 1

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๓๐ เมตร

120,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

110 โครงการปรับเกรดถนนดิน
   หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม 
ทางแยกถนนลาดยาง-
หลักจุม้

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,700 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
10,800  ตารางเมตร

19,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

111 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม  
ทางแยกถนนลาดยาง-
โคกหัวหล่อน

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,900 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
11,600  ตารางเมตร

20,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

112 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 1  บ้านโคกล่าม 
จากหนองเชือก-ดอน
สัมพันธ์

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
10,800 ตารางเมตร

12,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

113 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากหนองผักบุ้ง-นานาง
แกว้  โทแกว้ หมู่ที่ 3

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ปรับปรุงถนนโดย
การถมดิน กว้าง 4 
เมตร ยาว 850 
เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า  1,700
 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ 
คสล.Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 2 จดุ รวม 
12 ท่อน

 111,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

114 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานายพงษ์ – น้ า
บาดาลเกา่ หมู่ที่ ๓

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐
 เมตร

60,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

115 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานางไข่ – ล าห้วย
หลุ่งจาน  หมู่ที่ ๓

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐
 เมตร

20,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

116 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ตามคันคูล าห้วยหลุ่งจาน
จากบ้านโนนสะอาด – 
บ้านรวง หมู่ที่ ๓

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร

  50,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

117 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานางเล้ียง ไกรวัน-
นานายพิมพ์  บุญมาตย์ 
หมู่ที่ 3

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร สูง 
๐.๕๐ เมตร

200,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

118 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานายอทุิศ-นานาย
เดือน  โงนข า หมู่ที่ 3

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร สูง 
๐.๕๐ เมตร

 200,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

119 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากหนองสระส่ีเหล่ียม-
บ้านรวง

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ถมดิน กว้าง  4 เมตร
  ยาว  1,500  เมตร
  หนา 0.30 เมตร

130,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

120 โครงการปรับเกรดตาม
คันคูหนองแวง/หนอง
ผักบุ้ง

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 5  เมตร ยาว 
600 เมตร

50,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

121 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด
 จากวัดศรีสวัสด์ิ-อบต.ท่า
วัด

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 5  เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 2,800 
ตารางเมตร

6,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

122 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 4 บ้านรวง  คันคู
ล าห้วยรวง

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4  เมตร ยาว 
1,700 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
6,800 ตารางเมตร

12,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

123 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากสะพานโยธาธิการ – 
นานางชั้น  คนคิด หมู่ที่ ๔

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร

25,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

124 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ทางเข้าป่าช้าสาธารณะ
ประโยชน์บ้านลาด

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร

100,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

125 โครงการปรับปรุงถนนดิน
คันคูล าห้วยกดุลาดช่วง
นานายเดช หมู่ที่ 6

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร สูง 
๐.๒๐ เมตร

240,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

126 โครงการปรับปรุงถนนดิน
คันคูล าห้วยนานตอนล่าง
ช่วงนานายดาษ เมตร
สันเทียะ หมู่ที่ 6

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร สูง 
๐.๓๐ เมตร

 90,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

127 โครงการปรับปรุงถนนดิน
สายคันคูล าห้วยกดุลาด
จากบ้านนางทองจนัทร์  
นาเพ็ก-บ้านนายวิชัย  
ชาวสวน หมู่ที่ 6

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ถมดิน กว้าง 4 เมตร
 ยาว 200 เมตร 
หนา 0.50 เมตร

50,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

128 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากประตูโขงด้าน
ตะวันตกวัดมุจรินทร์-ล า
ห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 7

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐
 เมตร

60,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

129 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ล าห้วยส้มป่อยจากนานาย
เวช  พิมพ์ศรี – นานาง
ทองค า  แสนละคร หมู่ที่
 ๗

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,2๐๐ เมตร  สูง 
๐.3๐ เมตร ดินถม
ไม่น้อยกว่า 1440 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อ 
คสล.0.40 เมตร 
จ านวน 2 จดุ รวม 
12 ท่อน

98,000  ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

130 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานายสุ่น   พิจารน์ -
 โคกหัวล่อน หมู่ที่ 7

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร ยาว 
800 เมตร  สูงเฉล่ีย
 0.80 เมตร

320,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

131 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ตามคันคูล าห้วยจากนา
นายหนูนา  ประเสริฐ
วงษา-นานายอรุณ  ประ
โพธ์ิทัง หมู่ที่ 7

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ถมดิน กว้าง 4 เมตร
 ยาว 500 เมตร 
หนา 0.30 เมตร

42,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

132 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ตามคันคูล าห้วยจากนา
นางบัวพา  บุญโนนแต้ – 
ฝายน้ าล้น      นานายอ
รุณ  ประโพธ์ิทัง   หมู่ที่ 7

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
610 เมตร สูงเฉล่ีย 
0.50 เมตร

92,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

133 โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินตับจากนา
นายสมัย  โสธร – นา
นายบุญล้น  หานุภาพ 
หมู่ที่ 7

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร

120,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

134 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากหมู่บ้าน-หนองระเริง 
หมู่ที่ 8

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐
 เมตร

80,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

135 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากหมู่บ้าน-หนองระเริง 
หมู่ที่ 8

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐
 เมตร

80,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

136 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จดุฝายน้ าล้นของกรม
ทรัพย์  หมู่ที่ 8

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร สูงเฉล่ีย
 0.30 เมตร

92,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

137 โครงการปรับปรุงถนนดิน
คันคูหนองระเริง หมู่ที่ 8

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
800  เมตร  หนา 
0.10 เมตร

45,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

138 โครงการยกรูปถนนดิน
รอบเขตสาธารณะโคกหัว
ล่อน   หมู่ที่ 1

เพือ่ให้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร สูง 
0.50 เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 3,000 ลบ.ม. 
พร้อมวางท่อ คสล. 
Ø 0.6 เมตร จ านวน
 4 จดุ รวม 28 ท่อน

200,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

139 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานายดาว อคุ
จนัทร์-นานายสุทัศน์  ภู
มูล หมู่ที่ 9

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร สูง 
๐.๑๐ เมตร

700,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

140 โครงการปรับปรุงถนนดิน
สายหลังบ้านนายค าพันธ์ 
 ศรีมนตรีสง่า หมู่ที่ 10

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ถมดิน กว้าง 4 เมตร
 ยาว 250 เมตร สูง
 0.60 เมตร

 100,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

141 โครงการปรับเกรดถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านลาด
 สามแยกทางเข้า
หมู่บ้าน-สามแยกตู้ยาม

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 6  เมตร ยาว 
430 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 2,580 
ตารางเมตร

4,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

142 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 6 บ้านลาด จากที่
นางสงวน  นาบ ารุง-สาม
แยกถนนลาดยาง

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4  เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
4,800 ตารางเมตร

8,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

143 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 6 บ้านลาด สาย
รอบหมู่บ้าน จดุบ้านนาง
ทองจนัทร์  นาเพ็ก-บ้าน
นายบัญชา  กล่ินนวล

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4  เมตร ยาว 
360 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 1,440 
ตารางเมตร

8,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

144 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
น้อย ทางเข้าหมู่บ้านด้าน
ทิศตะวันตก

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 5  เมตร ยาว 
1,800 เมตร หรือ
พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
9,000 ตารางเมตร

15,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

145 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
น้อย สายแยกหมู่บ้าน
ด้านทิศตะวันออก-
ถนนลาดยาง

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 5  เมตร ยาว 
800 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร

7,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

146 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
น้อย จากทางแยก
ถนนลาดยาง-ที่นาย
ทองสุ่น  พิจารณ์

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4  เมตร ยาว 
750 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 3,000 
ตารางเมตร

5,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

147 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท  
จากสามแยกราชพัสดุ-ที่
นายบุญจนัทร์  พลอยขุน
ทด

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4  เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 2,800 
ตารางเมตร

4,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๗๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

148 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท  
ทางเข้าหนองระเริง จดุที่
นางเติม  รวงน้อย-ที่นาง
ส ารวย  สุขแดง

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4  เมตร ยาว 
450 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 1,800 
ตารางเมตร

3,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

149 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท  
รอบหนองระเริง จากที่
นางส ารวย  สุขแดง-ที่
นางราตรี  ชายวิริยางกลู

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 5  เมตร ยาว 
950 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 4,750 
ตารางเมตร

9,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

150 โครงการปรับเกรดถนนดิน
 หมู่ที่ 10 รอบหนอง
เชือกด้านทิศใต้-ด้านทิศ
ตะวันตก

เพือ่ให้รถสามารถ
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 5  เมตร ยาว 
650 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 3,250 
ตารางเมตร

5,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

วางท่อระบายน้ าและท่อส่งน้ า
151 โครงการวางท่อระบาย

น้ าหมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม 
สายจากศาลากลางบ้าน-
บ้านนายวิชัย ทัพเจริญ 
(ทั้ง 2 ข้าง)

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร จ านวน 319 
ท่อน ความยาวรวม 
333 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 
ป้าย

๓๕๐,๐๐๐ ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

๗๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

152 โครงการวางท่อรายบาย
น้ าจากบ้านนายเลา-บ้าน
นายไสว  ไชยไข หมู่ที่ 1

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. 0.04 
เมตร บ่อพัก 15 บ่อ 
เทคอนกรีตทับ 
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐  ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

153 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนายอวน ประ
สันแพงศรี-หนองเชือก 
หมู่ที่ 1

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร บ่อพัก ๑๕ บ่อ
เทคอนกรีตทับ

225,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

154 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนายหนา  
สุรเชษฐ์-บ้านนายทองดี  
คูณเศษ หมู่ที่ 1

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว 215 
เมตร บ่อพัก 22 บ่อ

320,000     ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

155 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนายขาว-บ้าน
นายเลา หมู่ที่ 1

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๑๑๐ 
เมตร บ่อพัก ๑๑ บ่อ
เทคอนกรีตทับ

165,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

156 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนายบุญหนา-
บ้านนายค่าย ทับแสนลี 
หมู่ที่ 1

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๒๓๐ 
เมตร บ่อพัก ๒๓ บ่อ
เทคอนกรีตทับ

345,000     ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

๗๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

157 โครงการวางท่อระบาย
น้ าหลังศาลปู่ตา หมู่ที่ 1

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร บ่อพัก ๒๐ บ่อ
เทคอนกรีตทับ

300,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

158 โครงการวางท่อระบายน้ า
ล าห้วยขั่วน้อยจดุนานาย
เล่ือน  ข าจนัทึก  หมู่ที่ ๑

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล.Ø 0.80
 เมตร จ านวน 2 
แถวๆละ 8 ท่อน 
รวม 16 ท่อน ดินถม
ไม่น้อยกว่า 250 
ลบ.ม. เทคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 20 ตร.ม.

95,000      ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

159 โครงการวางท่อระบายน้ า
จดุนานางพลศรี  ฉายานุ
รักษ์  หมู่ที่ 1

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล.Ø 0.30
  ถมดินกลบ ยาว 
100 เมตร

60,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

160 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางไหล คนคิด-
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล.Ø 0.40
 เมตร ยาว 150 
เมตร

200,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

๗๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

161 โครงการวางท่อลอด
ถนนลาดยางเพือ่ให้น้ าลง
หนองครอง จ านวน 2 จดุ

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล.Ø 0.80
 เมตร จ านวน  16  
ท่อน

50,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

162 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางสงบ กว้าง
ทะเล-บ้านนานสุวัฒน์ 
ประวาระณา หมู่ที่ 2

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐
 บ่อพักทุกระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๔๐ บ่อ
เทคอนกรีตทับ กว้าง
 ๑ เมตร ยาวรวม 
๒๐๐ เมตร

300,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

163 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากหลังวัดเทวราช – 
บ้านนางวนิดา  แกว้กลัยา
  หมู่ที่ 2

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.40 
เมตร จ านวน  88  
ท่อน พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร 
จ านวน  10 บ่อ 
ความยาวรวม 98 
เมตร

150,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

๗๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

164 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางจวง นันทะ
แสน-บ้านนายสมัย วงษา
เวียง หมู่ที่ 2

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐
 บ่อพักทุกระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๑๕ บ่อ
เทคอนกรีตทับ กว้าง
 ๑ เมตร ยาวรวม 
๑๕๐ เมตร

250,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

165 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนายอรุณ มาละ
ตา-บ้านนายไล พรมวัน 
หมู่ที่ 2

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐
 บ่อพักทุกระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๑๕ บ่อ
เทคอนกรีตทับ กว้าง
 ๑ เมตร ยาวรวม 
๑๕๐ เมตร

250,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

166 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางดวงรัตน์ อือ้
ชัยตระกลู-บ้านนางวนิดา 
 แกว้กลัยา หมู่ที่ 2

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐
 บ่อพักทุกระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๔๕ บ่อ
เทคอนกรีตทับ กว้าง
 ๑ เมตร ยาวรวม 
๔๘๐ เมตร

675,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

๗๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

167 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางย่อย  จนัทะ
ดวง-บ้านนายค าพร นาชม
 หมู่ที่ 2

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐
 บ่อพักทุกระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๔๕ บ่อ
เทคอนกรีตทับ กว้าง
 ๑ เมตร ยาวรวม 
๔๕๐ เมตร

675,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

168 โครงการวางท่อระบาย
น้ าทิศตะวันตกหนองแห้ว
 หมู่ที่ ๓

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ขนาด 
Ø ๐.๔๐ เมตร 
ระยะทาง ๕๐ เมตร

25,000      ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

169 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนายอ าพร สา
วิถี-หนองแห้ว หมู่ที่ 3

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
 บ่อพักขนาด ๐.๗ x
 ๐.๙   ทุกระยะ  ๑๐
 เมตร จ านวน ๒๑ 
บ่อ พร้อมเท
คอนกรีตทับตลอด
แนวความยาวท่อ

300000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

170 โครงการวางท่อส่งน้ าเข้า
หนองระเริงหมู่ที่ ๔

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ขนาด 
Ø ๐.๔๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

200,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

๗๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

171 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าจากบ้านนาย
วารินทร์   ศรีโพธ์ิ-บ้าน
นางส าอาง  หมู่ที่ 4

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ขนาด 
Ø ๐.๔๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

 250,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

172 โครงการวางท่อส่งน้ าเข้า
หนองผือ หมู่ที่ 6

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ PVC ขนาด  
Ø 10 นิ้ว ยาว 100 
เมตร

50,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

173 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางทองใบ ลง
ล าห้วย หมู่ที่ 6

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ขนาด 
Ø ๐.๖๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

100,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

174 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนายสินธนู  อาจ
อ านวย-นางทองใบ ค ามี 
หมู่ที่ 6

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.40 
เมตร  จ านวน 105 
 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ทุกระยะ  10  เมตร
 จ านวน  12 บ่อ 
ความยาวรวม 117 
เมตร

180,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

175 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากสวนนางอนงค์  คง
ศิลา – บ้านนางผิน  ศิลา
รัง  หมู่ที่ 6

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.40 
เมตร  พร้อมบ่อพัก
ระยะทางยาวรวม 
145 เมตร

198,500 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

๗๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

176 โครงการวางท่อส่งน้ าเข้า
ท าเล หนองบอน  หมู่ที่ ๗

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ขนาด 
Ø ๐.๖๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

100,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

177 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากโรงสีชุมชน-ส่ีแยก
ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล.Ø ๐.4๐
 ยาวรวม 250 เมตร

150,000    ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

178 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากโรงเรียน-ส่ีแยกศาลปู่
ตา หมู่ที่ 7

เพือ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล.Ø ๐.4๐
 ยาวรวม 150 เมตร

350,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

179 โครงการวางท่อส่งน้ าเข้า
หนองระเริง ไปหนองฉิม 
หมู่ที่ ๘

เพือ่แกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ใช้อปุโภค

วางท่อ พีวีซี Ø 10 
นิ้ว พร้อมถมดิน 
ระยะทาง 668 เมตร

405,000  ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

180 โครงการขุดลอกทางน้ า
สาธารณะประโยชน์จาก
นานายแล  อาจธาน-ีนา
นางประจวบ  แสงสุวรรณ

เพือ่ระบายน้ า ขุดลอกกว้างเฉล่ีย 
4.0 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 
เมตร

 81,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

๗๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

181 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าแบบตัวยูจาก
โรงเรียน-บ้านนาง
ประจวบแสงสุวรรณ  
ด้านทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพือ่ระบายน้ า วางท่อระบายแบบ
ตัวยู ความยาว 180 
เมตร

230,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

182 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าแบบตัวยูจาก
โรงเรียน-ส่ีแยกทางไป
หนองระเริง ด้านทิศ
เหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพือ่ระบายน้ า วางท่อระบายแบบ
ตัวยู ความยาว 200 
เมตร

250,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

183 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าแบบตัวยูจาก
บ้านนางประจวบ  แสง
สุวรรณ-บ้านนางจรีะพันธ์
  อาจธานี หมู่ที่ 8

เพือ่ระบายน้ า วางท่อระบายแบบ
ตัวยู ความยาว 180 
เมตร

230,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

184 โครงการวางท่อระบายน้ า
  หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน  
จากบ้านนางหนูเตียน-
บ้านนางจอ่ยพิลาเคน

เพือ่ระบายน้ า วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
๐.๔๐ เมตร  พร้อม
บ่อพัก ระยะทาง  
68 เมตร

100,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

๗๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า185 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าจากบ้านนางทองดี
 จตุรงค์-บ้านางเครือวัลย์
 หมู่ที่ 3

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 500 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

186 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าจากบ้านนางอ าภา
 ขวัญน าโชค-สวนนางสม
พร  หมู่ที่ 3

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 500 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

187 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 3 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

188 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าจากบ้านนาย
สมโภชน์ สุขแดง – ฝาย
มิยาซาวา หมู่ที่ ๔

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 70,000       ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

189 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 5 50,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

๘๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

190 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน จดุ
บ้านนายวิรัตน์ ค าใด-
บ้านนายอภิสิทธ์ิ ภูมิลุน 
หมู่ที่ 6

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 6 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

191 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 6

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 6 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

192 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 7 300,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

193 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าด้านทิศเหนือ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

จ านวน  5  ต้น 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

194 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน
จากบ้านนายชูเกยีรติ  ศรี
ทอง-หนองฉิม  หมู่ที่ ๘

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

จ านวน  ๑๐  ต้น 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

๘๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

195 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 9

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 9 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

196 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าจากศาลา
ประชาคม  หมู่ที่ 10-
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่า
วัด

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 200 เมตร 75,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

197 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าจดุบ้านนางคาน  
ทองดีนอก  หมู่ที่ 10

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

จ านวน 3 ต้น 60,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

198 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากนานายไสว
 ไชยไข-นานายเส็ง  ไชย
ไย หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

199 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากบ้านนาง
นงลักษ-์ถนนเส้นไปบ้าน
หนองโกน้อย หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

๘๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

200 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากบ้านนาง
กนกวรรณ-บ้านนายชุม
พล  เศษฐมนี หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

201 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากโสกดิน
แดง-นานางเฉวียน ประ
โพธ์ิศรี หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

202 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากโสกดิน
แดง-นานางบุญจนัทร์ 
บุตรมาตย์ หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

203 โครงการขายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงเพือ่
การเกษตรจากนานายจมู 
 อนัพิมพ-์หลุบกรุง หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง ๓,๐๐๐ 
เมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

204 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร จากดอน
ปู่ตา-นานายหล่ัน โทแกว้
 หมู่ที่ ๓

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 120,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

๘๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

205 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจาก
หมู่บ้าน – สระส่ีเหล่ียม 
หมู่ที่ ๓

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 150,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

206 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจาก
สะพาน ๒ – นานายเคน  
ไฟรถแสง หมู่ที่ ๓

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 150,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

207 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจากบ้าน
นายจนัทร์ทอน สวน
ชัยภูมิ – โนนง้ิวหมู่ที่ ๓

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 จ านวน ๒๐ ต้น
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

208 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจากนา
นายบุญธรรม – ศาลปู่ตา
 หมู่ที่ ๓

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 จ านวน ๑๐ ต้น
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

100,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

209 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจากบ้าน
นายน าชัย-บ้านนางกนก
ภรย์  หมู่ที่ 3

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 จ านวน ๑๐ ต้น
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

100,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

๘๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

210 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจากบ้าน
นายวีระ  แทนริน – นา
นางบัว  รวงน้อย หมู่ที่ ๔

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

  ระยะทาง ๓๐๐ 
เมตร

70,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

211 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจาก
หมู่บ้าน – นานายมณี  
ดุกบุราณ หมู่ที่ ๕

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 จ านวน ๕ ต้น  
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

  50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

212 โครงการขยายไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากบ้านนาง
ผัน บุญสะนา – บ้านนาง
เข็ม  สมแวง หมู่ที่ ๖

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร

250,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

213 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจากบ้าน
นายค ามวล  เมืองวงษ-์
นานายหนูนา ประเสริฐ
วงษา  หมู่ที่ ๗

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 จ านวน ๖ ต้น 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

60,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

214 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจากบ้าน
นายระมุด  พิมพ์ทอง – 
นานายสมัย  โสธร  หมู่ที่
 ๗

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

 จ านวน ๑๕ ต้น
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

150,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

๘๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

215 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจากบ้าน
นางสาวนาตยา  
ประเสริฐวงษา - โรงน้ า
เทพธารา หมู่ที่ 7

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 780 195,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

216 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจาก
หมู่บ้าน-หนองระเริง หมู่ที่
 8

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

จ านวน ๑๕ ต้น
ระยะทาง ๕๕๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

217 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรสายดอน
สัมพันธ์ จากโรงสีชุมชน
บ้านรุ่งตะวัน-บ้านนางบุญ
เลียบ  หมู่ที่ ๙

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร

 250,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

218 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรสายหนอง
หญ้ารังกา หมู่ที่ ๙

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง ๑,๕๐๐ 
เมตร

370,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

219 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรสายนา
นายสุทัศน์  ภูมูล หมู่ที่ ๙

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร

250,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

๘๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

220 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจากโรงสี
ชุมชน-นานางผ่องศรี  
ทับละคร หมู่ที่ ๙

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

221 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรเส้นดอน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 9

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

222 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรเส้น
นานายชมพล-นานาย
สุดใจ  โสธร หมู่ที่ 10

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 2,000 
เมตร

 ๔๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

223 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรเส้นนานาง
เพ็ง  หมั่นจติร หมู่ที่ 10

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 600 เมตร ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

224 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรจากบ้าน
แม่ปุ่น-นาพ่อที วิจติรโชติ
 หมู่ที่ 10

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 600 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

๘๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

225 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตรเส้นท าเล
โศกดินแดง-นาพ่อใบ  
บุตรมาตย์ หมู่ที่ 10

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 600 เมตร ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

226 โครงการขยายไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากบ้านนาง
ปทุมทอง-นานายชู  หัน
แจด
หมู่ที่ 10

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง1,000 
เมตร

๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

227 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากบ้านนาง
ปทุมทอง-ดอนสัมพันธ์ 
หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร  400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง

228 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 ๑

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

จ านวน 15 จดุ  ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

229 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 ๒

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

หมู่ที่ 2 ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๘๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

230 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 ๓

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

จ านวน 16 จดุ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

231 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 ๔

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

จ านวน  4  จดุ  20,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

232 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 ๕

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

จ านวน  ๕  จดุ  40,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

233 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน จดุ
บ้านนายวิรัตน์ ค าใด-
บ้านนายอภิสิทธ์ิ ภูมิลุน 
หมู่ที่ ๖

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

จ านวน  ๕  จดุ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

234 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 ๘

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

จ านวน  ๑๓  จดุ  ๑๐๔,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

235 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 ๙

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

จ านวน  ๕  จดุ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๘๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

236 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 ๑๐

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

จ านวน  ๘ จดุ 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

237 ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
ต าบลท่าวัด

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐ 
ภายในต าบลท่าวัด

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

238 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในต าบลท่าวัด

เพือ่ซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างที่
ช ารุด

หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐ 
ภายในต าบลท่าวัด

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนจดุซ่อมแซม ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

239 ติดต้ังไฟสปอร์ตไลน์และ
ไฟฟ้าแสงสว่าง

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย

สนามกฬีา อบต.ท่า
วัด และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่าวัด

๑๐๐,๐๐๐ จ านวนที่ติดต้ัง ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

240 โครงการติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบจดุส่ีแยกบ้าน
โคกล่าม หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย

ส่ีแยกบ้านโคกล่าม 
หมู่ที่  ๑๐

๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

241 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลจดุประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 2 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

242 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลจดุหนองสระส่ีเหล่ียม
 หมู่ที่ 3

เพือ่ให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 3 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

๙๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

243 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาที่
ได้มาตรฐาน

ระบบประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที่ ๑๐

 ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

244 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ต าบลท่าวัด หมู่ที่ ๑ -หมู่
ที่ ๑๐

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาที่
ได้มาตรฐานและ
การจดัการที่ดี

ระบบประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐

๒๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

245 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพือ่การเกษตรเขตพืน้ที่ 
หมู่ที่ 7

เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้
อปุโภค-บริโภค

หมู่ที่ 7  50,000 จ านวนจดุที่
ด าเนินการ

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้อปุโภค-บริโภค

กองช่าง

246 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพือ่การเกษตรเขตพืน้ที่ 
หมู่ที่ 9

เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้
อปุโภค-บริโภค

หมู่ที่ 9 50,000  จ านวนจดุที่
ด าเนินการ

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้อปุโภค-บริโภค

กองช่าง

247 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพือ่การเกษตร
ภายในต าบลท่าวัด

เพือ่กกัเกบ็น้ าไว้
อปุโภค-บริโภค

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลท่าวัด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

จ านวน จดุที่
ด าเนินการ

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้อปุโภค-บริโภค

กองช่าง

248 อดุหนุนส านักงานไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพล

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
ต าบลท่าวัด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

๙๑



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุม่อนุภูมภิาคลุม่น ้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกล าห้วย

หลุ่งจานตอนกลางจากนา
นายประกอบ  นากลุ - นา
นายเย็น  ศรีบุญโรจน์ หมู่
ที่ 2

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ที่ต้ืนและเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง ๑8bเมตร ยาว
 ๑,๐๐๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๑.5 เมตร

300,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกล าห้วย
หลุ่งจานจดุนานางค าตา-
นานายพันธ์  โทแกว้ หมู่ที่
 3

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ที่ต้ืนและเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง ๑๕ เมตร ยาว
 ๑,๐๐๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๑ เมตร

 ๔๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกล าห้วย
รวงตอนล่าง จดุนานาย
พิชิน  เจริญสุข-บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ ๔

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ที่ต้ืนและเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง ๒๒ เมตร ยาว
 ๑,๕๐๐ เมตร ลึก 
๒.๕๐ เมตร

 500,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกหนองเพ็ก
 หมู่ที่ ๕

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ที่ต้ืนและเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง ๙๐ เมตร ยาว
 ๑๘๐ เมตร ลึก ๒ 
เมตร

๙๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

1.2 แผนการเกษตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการขุดลอกล าห้วย
กดุลาดตอนบน หมู่ที่ ๖

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ที่ต้ืนและเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง ๒๐ เมตร ยาว
 ๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๒
 เมตร

 1,000,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกล าห้วย
กดุลาดช่วงหลังวัดไทยนิยม
 หมู่ที่ 6

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ที่ต้ืนและเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้างเฉล่ีย 9 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

350,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกหนองย่าปู่
 หมู่ที่ 9

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ที่ต้ืนและเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง 50 เมตร ยาว
 60 เมตร ลึก 1 
เมตร

300,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

ฝายกกัเกบ็น้ า
8 โครงการฝายแบบลาด

เอยีงล าห้วยหลุ่งจาน จดุ
นานางเสวียง-นานางเล้ียง
 หมู่ที่ ๑

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
20เมตร สูง ๑.๕๐ 
เมตร

๒๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีง ล าห้วยขัวน้อย 
จดุนานางส ารอง-นานาย
ทองม้วน หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
20เมตร สูง ๑.๕๐ 
เมตร

200,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงล าห้วยขัวน้อย 
จดุนานายค าตัน วงค์ภูดร 
 หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง 4 เมตร ยาว 
16 เมตร สูง 2 เมตร
 ความลาดเอยีง 1:1

250,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงห้วยหลุ่งจาน จดุ
นานายเคลือบ แกว้คอน
ไทย หมู่ที่ 1

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง 4 เมตร ยาว 
18 เมตร สูง 2 เมตร
 ความลาดเอยีง 1:1

 240,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

12 โครงการขุดลอกล าห้วย
หลุ่งจานตอนกลางจากนา
นายประกอบ  นากลุ - นา
นายเย็น  ศรีบุญโรจน์ หมู่
ที่ 2

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง 18 เมตร ยาว
 1,000 เมตร ลึก 
105 เมตร

 500,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงจดุนานายหมิก 
บุพชาติ  หมู่ที่ ๓

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐ 
เมตร

๒๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างฝายลาด
เอยีงจดุนานายพันธ์  โท
แกว้ หมู่ที่ ๓

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐ 
เมตร

  ๒๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงจดุนานายหนู  ศรี
หาร หมู่ที ่๓

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐ 
เมตร

๒๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงล าห้วยรวง
ตอนล่างจดุนานายห่วง  
เขื่อนโพธ์ิ หมู่ที่ ๔

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร สูง 2 
เมตรยาว 16 เมตร 
 ความลาดเอยีด 1:1

 200,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงล าห้วยไส้ไก ่หมู่ที่
 5

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร สูง 2 
เมตรยาว 16 เมตร 
ความลาดเอยีด 1:1

200,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

18 โครงการซ่อมแซมฝายน้ า
ล้นล าห้วยกดุลาด จดุนา
นายสัมผัส  อุน่โล  หมู่ที่ 6

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 5 เมตร
 สูง 2 เมตร ความ
ยาวฝาย 16 เมตร

200,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตข้ามล าห้วยนาจดุ
นานางสุมาลัย  หมู่ที่ 6

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สะพานคอนกรีต
กว้าง 3 เมตร ยาว 
20 เมตร

50,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมฝายลาด
เอยีงจดุทางข้ามไปบ้านทุ่ง
มน หมู่ที่ 6

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

เทคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๕ เมตร
 ยาว ๑๕ เมตร หนา
 ๐.๑๐ (รายละเอยีด
ตามแบบที่ก าหนด)

๙๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 โครงการซ่อมแซมสะพาน
ไม้ล าห้วยนา  จดุนานาง
สวงน  นาบ ารุง หมู่ที่ 6

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

เปล่ียนไม้ปูพืน้
สะพานพร้อม
ซ่อมแซมโครงสร้าง
สะพาน

 ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างฝาย
ชะลอน้ าจดุนานายสยาม  
แกว้ไพฑูรย์ (ล าห้วย
ส้มป่อย)

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

ฝายชะลอน้ ากว้าง 4
 เมตร ยาว 18 เมตร

๑๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงจดุนานายบุญ
มาก  คงศิลา หมู่ที่ ๗

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๒ เมตร สูง ๑.๕๐ 
เมตร

 200,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างฝาย
ชะลอน้ าจดุนานายปภาวิน
  สิงห์เดช (ล าห้วยส้มป่อย)
 หมู่ที่ 7

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

ฝายชะลอน้ ากว้าง 4
 เมตร ยาว 18 เมตร

100,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

25  โครงการท าประตูปิดเปิด
น้ าจดุสะพานนานาง
ละออง หมู่ที่ 8

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

ประตูเปิด-ปิดน้ า 
ขนาด 2.50x1 ม. 
จ านวน 4 ช่อง

600,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 กอ่สร้างฝายแบบลาดเอยีง
 หมู่ที๙่ จดุนานางใบ จา่มี
เคน ล าห้วยหลุ่งจาน

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๒ เมตร สูง ๑.๕๐ 
เมตร

350,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงล าห้วยหลุ่งจาน 
จดุนานายสุเทพ ประสัน
แพงศรี  หมู่ที่ 9

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒0เมตร สูง 2 เมตร
 ความลาดเอยีง 1:1

 80,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมฝายจดุ
นานายเย็น  ศรีบุญโรจน์ 
(สะพาน 2) หมู่ที่ 9

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

เทคอนกรีตเสริม
เหล็กลอดใต้ฝาย 
ความยาวรวม 18 
เมตร หนา 0.20 
เมตร ลึก 1 เมตร

 80,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงล าห้วยขัวน้อย
จดุนานางเส็ง  ศิริแวว หมู่
ที่ 10

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 4 เมตร
 ยาว 15 เมตร สูง 2
 เมตร

  200,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงล าห้วยหลุ่งจาน 
จดุนานายชุมพล  ศรีทวน
 หมู่ที่ 10

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 4 เมตร
 ยาว 15 เมตร สูง 2
 เมตร

200,000   ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงล าห้วยหลุ่งจาน 
จดุนานายเล้ียง  นานันท์
หมู่ที่ 10

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 4 เมตร
 ยาว 15 เมตร สูง 2
 เมตร

200,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

32 โครงการกอ่สร้างฝายกกั
เกบ็น้ าล าห้วยกดุลาด ช่วง
นาแม่เฉียว หมู่ที่ 6

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 4 เมตร
 ยาว 24 เมตร สูง 2
 เมตร

350,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

33 โครงการกอ่สร้างฝายแบบ
ลาดเอยีงจดุนานาย
ประมวล ประมะคัง (ล า
ห้วยส้มป่อย) หมู่ที่ ๗

เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๒ เมตร สูง ๑.๕๐ 
เมตร

 200,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกาปลูก

พืชผักปลอดสารพิษ
เพือ่ให้เกษตรกรมี
สุขภาพดี

เกษตรกรในต าบล
ท่าวัด

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร

เกษตรกรมี
สุขภาพดี

ส านักปลัด

2 อดุหนุนส านักงานเกษตร
อ าเภอแวงน้อย โครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 
อ าเภอแวงน้อย  จงัหวัด
ขอนแกน่

เพือ่ให้เกษตรกรที่มี
ปัญหาด้าน
การเกษตรในพืน้ที่
สามารถเข้าถึง
บริการทางวิชาการ
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาด้าน
การเกษตรอย่าง
ครบวงจรในคราว
เดียวกนั

เกษตรกรในต าบล
ท่าวัด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร

ครัวเรือน
เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาให้
เกษตรกรมีความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสริม
การเกษตรตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
เศรษฐกจิพอเพียง

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรยัง่ยืน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุม่อนุภูมภิาคลุม่น ้าโขง
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๒.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
สตรี ต าบลท่าวัด

เพือ่ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สตรีด้านอาสาสมัคร
ในชุมชน และ
บทบาทสตรีตาม
แนวคิดเศรษฐกจิ
พอเพียง

สตรีในพืน้ที่ต าบลท่า
วัด

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีรายได้
เสริม และทักษะ
ทางอาชีพมากขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานเศรษฐกจิ
ชุมชน

เพือ่ให้สมาชิก
กองทุนเงิน
เศรษฐกจิชุมชนได้มี
เงินหมุนเวียนและ
ลงทุนด้านอาชีพ

สมาชิกกองทุน
เศรษฐกจิชุมชน
ต าบลท่าวัด

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึ้นไม่
ต่ ากว่า30,000
บาท/คน/ปี

เพือ่ให้สมาชิก
กองทุนเงินเศรษฐกจิ
ชุมชนได้มีเงิน
หมุนเวียนและลงทุน
ด้านอาชีพ

ส านักปลัด

3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

เพือ่เป็นศูนย์
ส่งเสริมอาชีพและ
การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ
ในชุมชน

ผู้สูงอายุในชุมชน
และประชาชนทั่วไป
ในต าบลท่าวัด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ/
ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึ้น

ยกระดับและพัฒนา
รูปแบบการวัด
บริการและ
สวัสดิการทางสังคม
เพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับ
ผู้สูงอายุและบุคคลที่
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

เพือ่เสริมสร้างการ
พัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุ
และผู้เข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่
วัยผู้สูงอายุในต าบล
ท่าวัด

30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ
 80เกดิการ
รวมกลุ่มเพือ่
ส่งเสริมสุขภาพ
กายใจจากการ
ท ากจิกรรม
ร่วมกนั

ผู้สูงอายุมีพืน้ที่
เรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ ภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ด ารงสืบทอดเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอาชีพ
ให้กบัประชาชนใน
ต าบลท่าวัด

เพือ่ให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิม่ขึ้น

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลท่าวัด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

ประชาชนในต าบล
ท่าวัดทุกหมู่สามารถ
ฝึกอาชีพและน าไป
ประกอบอาชีพได้

ส านักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ     

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อดุหนุนโรงเรียนบ้าน

หนองแวงท่าวัด 
ค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
แวงท่าวัด ได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโตตาม
วัย

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองแวงท่าวัด

1,024,000 1,024,000 940,000 940,000 940,000 จ านวนนักเรียนที่
ได้รับประทาน
อาหารกลาง

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
หนองแวงท่าวัด
ได้รับประทาน
อาหารและเจริญ
เติมโตตามวัย

กองการศึกษาฯ

2 อดุหนุนโรงเรียนบ้าน
รวงโนนไทโนนโจด
ค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนรวง'โนนไท
โนนโจด ได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโตตาม
วัย

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านรวงโนนไทโนน
โจด

428,000 428,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนนักเรียนที่
ได้รับประทา
อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านรวง
โนนไทโนนโจดได้
รับประทาน
อาหารและ
เจริญเติบโตตาม
วัย

กองการศึกษาฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 3  การพัฒนาและศักยภาพพลเมอืง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 อดุหนุนโรงเรียนป่าไม้
อทุิศ 1 (บ้านลาด) 
ค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนป่าไม้อทุิศ 1
 (บ้านลาด) ได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติบโตตาม
วัย

เด็กนักเรียนโรงเรียน
ป่าไม้อทุิศ 1 (บ้าน
ลาด)

80,000 80,000 4,000 4,000 4,000 จ านวนนักเรียนที
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน
โรงเรียนป่าไม้
อทุิศ 1 (บ้าน
ลาด)ได้
รับประทาน
อาหารและเจริญ
เติมโตตามวัย

กองการศึกษาฯ

4 โครงการจดัหาอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด

เพือ่ให้เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัดได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโตตาม
วัย

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
วัด

577,200 577,200 431,200 431,200 431,200 จ านวนนักเรียนที
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวัด
เจริญเติบโตตาม
วัย

กองการศึกษาฯ

5 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)

เพือ่ให้เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด และ
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตต าบลท่าวัด ได้
ด่ืมนมและ
เจริญเติบโตตามวัย

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่าวัด
และนักเรียนโรงเรียน
ในเขต ต าบลท่าวัด

962,965 962,965 726,180 726,180 726,180 จ านวนเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
ประทานอาหาร
เสริม(นม)

เพือ่ให้เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด 
และนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
ต าบลท่าวัดได้ด่ืม
นมและ
เจริญเติบโตตาม
วัย

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการจดังานวันแม่
แห่งชาติ

เพือ่ให้เด็กศูนย์ฯ 
รู้คุณและแสดงความ
รักต่อมารดา

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ท่าวัด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกจิกรรม

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัด

กองการศึกษาฯ

7 โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาติ

เพือ่ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กให้เป็นไปอย่าง
เต็มตามศักยภาพ

จดักจิกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ เช่น 
การวาดภาพระบายสี
 การตอบปัญหา 
กจิกรรมการแสดงบน
เวที ฯลฯ

20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 จ านนวนเด็กที่เข้า
ร่วมกจิกรรม

เด็กและเยาวชน
ในเขตต าบลท่า
วัดได้รับความรู้
บทบาท
ความส าคัญตน 
และได้รับการ
พัฒนาการการ
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

กองการศึกษาฯ

8 โครงการจา้งนักเรียน
นักศึกษาท างานช่วง
ปิดภาคเรียน

เพือ่ให้นักเรียน 
นักศึกษาใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
ในช่วงปิดเทอม

นักเรียน ,นักศึกษาใน
เขตต าบลท่าวัด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียนที่
ท างานช่วงปิดเทอม

นักเรียนนักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
ในช่วงปิดเทอม

กองการศึกษาฯ

9 โครงการฝึกซ้อม
ป้องกนัอบุัติภัยศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.ท่าวัด

เพือ่เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
และเกดิความ
ปลอดภัย

ฝึกซ้อมป้องกนั
อบุัติภัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1คร้ังต่อปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจ

เด็กมีความ
ปลอดภัยกรณี
เกดิสถานการณ์
ฉุกเฉิน

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการจดัการเรียน
การสอน

เพือ่ให้มีวัสดุ
การศึกษา ในการ
จดัประสบการณ์
เรียนรู้

วัสดุการศึกษาตาม
รายการที่
คณะกรรมการฯ
คัดเลือก

188,700 188,700 149,600 149,600 149,600 ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
วัสดุการศึกษา

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
 ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ 
สังคมและ
สติปัญญา

กองการศึกษาฯ

11 โครงการประเมิน
พัฒนาการเด็ก

เพือ่ให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมตามวัย

ประเมินพัฒนาการ
เด็กอย่างน้อยปีละ 4
 คร้ัง รายงาน
ผู้ปกครองทราบ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการดีขึ้น

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์-จติใจ 
สังคมและ
สติปัญญา

กองการศึกษาฯ

12 โครงการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ค่าหนังสือเรียน 
อปุกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน
และค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

เพือ่เบิกจา่ยเป็นค่า
หนังสือเรียน
อปุกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน
และค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน

เด็กเล็กอายุ 3-4ปี
ได้รับค่าหนังสือเรียน
 อปุกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน
และค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน

58,760 58,760 58,760 ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
อปุกรณ์การเรียนฯ

เด็กเล็กอายุ 3-4
 ปี ได้รับค่า
หนังสือเรียน 
อปุกรณ์การเรียน
 ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน และค่า
กจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

กองการศึกษาฯ

105



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการเด็กเล็กสุข
นิสัยดี รักษ์โลกใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่สร้างเสริมสุข
นิสัยที่ดีแกเ่ด็กเล็ก 
เพือ่ฝึกฝนให้เด็กเล็ก
มีระเบียบวินัย  เพือ่
ส่งเสริมให้เด็กเล็ก
รักความสะอาด 
เพือ่ปลูกจติส านึกให้
เด็กรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จดัประสบการณ์สุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ
แกเ่ด็กเล็ก  จดั
กจิกรรม ๕ ส.อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ คร้ัง 
เด็กเล็กได้เรียนรู้นอก
ห้องจากสถานที่จริง
อย่างน้อย ๑ คร้ัง/
เดือน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ

เด็กมีสุขนิสัยที่ดี
แกเ่ด็ก  เด็กเล็กมี
ระเบียบวินัยและ
รักความสะอาด  
เด็กเล็กมีความ
รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

กองการศึกษาฯ

14 โครงการปู่ย่า ตาม
ยายสอนหลาน

เพือ่ปลูกฝังให้เด็ก
เล็กได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรม
และประเพณี

ปู่ ย่า ตายาย สอน
เด็กเล็กเกีย่วกบั
มรดกทางวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
อสีานอย่างน้อยเดือน

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ

เด็กเล็กตระหนัก
และเห็นคุณค่า
ของมรดกทาง
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

กองการศึกษาฯ

15 โครงการสนามเด็ก
เล็กสร้างปัญญา

สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ตาม
แบบที่ สถ.ก าหนด  
เพือ่ให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ผ่านการเล่น  
เด็กเล็กพัฒนานา
การสมวัย

สร้างสนามเด็กเล็ก
สร้างปัญญาจ านวน 
4 ฐานได้แก ่สระน้ า
อนิจนั สระทารก 
ค่ายกลspider man 
เรือสลัดลิง

50,000 จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ

เด็กเล็กได้เรียนรู้
ผ่านการเล่นโดย
ใช้สนามเด็กเล็ก
สร้างปัญญา

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 โครงการฝึกการ
เรียนรู้ด้านภาษาและ
ความรู้พืน้ฐาน
เกีย่วกบัประเทศใน
กลุ่มประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน

เพือ่ให้เด็กเล็กมี
ความพร้อมทางด้าน
ภาษา เพือ่รองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน

จดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้าน
ภาษาองักฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 2 คร้ัง

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ านวนคร้ังในการ
จดัประสบการณ์

เด็กเล็กมีความรู้
ภาษาองักฤษ
และภาษาอาเซียน

กองการศึกษาฯ

17 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้พืน้ฐาน
เกีย่วกบัประเทศ
อาเซียนให้แกเ่ด็กเล็ก

เพือ่ให้เด็กเล็กมี
ความรู้พืน้ฐาน
เกีย่วกบัประเทศ
อาเซียน

จดักจิกรรม
เสริมสร้างความรู้
พืน้ฐานแกเ่ด็กเล็ก
เกีย่วกบัประเทศ
อาเซียน

 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กเล็กมีความรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบั
ประเทศอาเซียน
และมีความพร้อม
ในการกา้วสู่
ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน

กองการศึกษาฯ

18 โครงการจดังาน
บัณฑิตน้อย

เพือ่ใช้กจิกรรม
บัณฑิตน้อยสร้าง
ความสัมพันธ์อนัดีให้
เกดิขึ้นระหว่าง
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่าวัด

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ

เกดิความสัมพันธ์
อนัดีระหว่าง
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง

กองการศึกษาฯ

19 โครงการจดังานวัน
ไหว้ครู

เพือ่ให้เด็กระลึกถึง
พระคุณของครู 
อาจารย์

จดักจิกรรมไหว้ครู ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กระลึกถึง
พระคุณของครู 
อาจารย์

กองการศึกษาฯ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารที่ทันสมัยมาใช้
ในการจดัประสบการณ์

เพือ่ให้มีส่ือการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
ในการจดั
ประสบการณ์เด็กเล็ก

ส่ือการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยส าหรับการ
จดัประสบการณ์
เพียงพอ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
เทคโนโลยี

มีส่ือการเรียน
การสอนที่
ทันสมัยในการ
จดัประสบการณ์
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ

21 โครงการปรับปรุง
ระบบการจดัเกบ็
รวบรวมข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่เกบ็ข้อมูลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างเป็นระบบ

จดัเกบ็ข้อมูลเด็กเล็ก
 ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ

มีข้อมูลเกีย่วกบั
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เป็นระบบ 
สะดวก ง่ายต่อ
การสืบค้น

กองการศึกษาฯ

22 โครงการพัฒนาครู
โดยส่งครูเข้าร่วม
อบรมตามแผนงาน
ต่างๆตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและหน่วยงาน
อืน่จดัอบรม

เพือ่เพิม่พูนความรู้
ด้านการศึกษาให้กบั
ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการท างาน

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

40,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ด้าน
การศึกษา
สามารถน า
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
การท างานเพิม่
มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

108



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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23 โครงการนิเทศภายใน เพือ่นิเทศการสอน
ของครูผู้ดูแลเด็ก  
เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ของครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ
การนิเทศอย่างน้อย
ภายเรียนละ ๒ คร้ัง

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครูผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ด้านการ
สอนเพิม่ขึ้น

กองการศึกษาฯ

24 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจดัท า
หลักสูตร ศพด.และ
จดักจิกรรมตาม
หลักสูตร

เพือ่ครูผู้ดูแลเด็กได้
จดัท าแผน
ประสบการณ์ การ
เรียนรู้ได้เหมาะสม
กบัวัยและ
พัฒนาการของเด็ก

เพือ่ท ากจิกรรม การ
เรียนการสอนเด็กเล็ก
ในแต่ละวัน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครูมีความรู้  
ความสามารถใน
การจดัท า
หลักสูตรได้
เหมาะสมกบัเด็ก
ในแต่ละช่วงอายุ

กองการศึกษาฯ

25 โครงการประกนั
คุณภาพภายใน

เพือ่ติดตามผลการ
ด าเนินการตามตัว
บ่งชี้ทุกองค์ประกอบ
 ของ ศมส.  เพือ่
เตรียมความพร้อม
ในการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปีละ ๑
 คร้ัง

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด 
ได้รับผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ในระดับดี
 และผ่านการ
ประเมินจากการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 โครงการร่วมกจิกรรม
วันส าคัญทางศาสนา
และประเพณีต่างๆ

เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  เพือ่
ส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ได้รับประสบการณ์
โดยตรงและได้ท า
กจิกรรมร่วมกบั
ชุมชน  เพือ่ส่งเสริม
ให้เด็กได้มีจติอาสา 
และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่สาธารณะ

จดัเด็กเล็กเข้าร่วม
กจิกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ ของ
ชุมชน เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบู
ชา  วันพระ 
ประเพณีทอดเทียน
พรรษา ประเพณี
ลอยกระทง จดั
กจิกรรมเด็กเล็กออก
เรียนรู้นอกสถานที่ 
แหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราญช์
ชาวบ้าน  จดักจิกรรม
เด็กเล็กบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่สาธารณะ
 เช่น สวนสาธารณะ 
วัด ฯลฯ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กได้เรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม เด็กได้
เรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เด็กได้เรียนรู้การ
ท ากจิกรรม
ร่วมกนัและมีจติ
อาสา

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 โครงการมุมเรียนรู้
ผู้ปกครอง

เพือ่ส่งเสริม
ผู้ปกครองได้มี
ความรู้และการน า
ความรู้ที่ได้น าไปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน

จดันิทรรศการด้าน
วิชาการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
เปล่ียนเรียนรู้กนั

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และได้
น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

28 โครงการประกวดการ
จดัท าส่ือการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอ าเภอแวง
น้อย

เพือ่ส่งเสริมให้ครูได้
มีการและเปล่ียน
เรียนรู้และศึกษา
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง

ประกวดการจดัท า
ส่ือการเรียนการสอน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอแวงน้อย

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครูได้มีการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้และศึกษา
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง

กองการศึกษาฯ

29 โครงการจดั
นิทรรศการแสดงผล
การด้านการ
บริหารงานขององค์กร
 และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของครูเด็ก
เล็กและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอ
แวงน้อย

เพือ่เผยแพร่ผลการ
บริหารงานการศึกษา
 ผลงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ครูและ
ประชาชนทั่วไปได้
ประจกัษ์

จดันิทรรศการ
แสดงผลงานด้าน
การบริหารงานของ
องค์กร และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
ของครูเด็กเล็กและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอแวงน้อย

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ

ได้เผยแพร่ผล
การบริหารงาน
การศึกษาผลงาน
ทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ครูและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประจกัษ์

กองการศึกษาฯ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๓๐ โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

เพือ่ให้ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัแนว
ทางการบริหารจดั
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
เพือ่ให้เกดิการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และความคิดเห็น
ร่วมกนั  เพือ่สร้าง
ความเข้าใจอนัดี
ระหว่างศูนย์ฯ  
ผู้ปกครองและเด็ก
เล็ก

ประชุมผู้ปกครองเด็ก
 จ านวน ๒ คร้ัง

5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจแนวทาง
การบริหาร
จดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เกดิการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้และความ
คิดเห็นร่วมกนั มี
ความเข้าใจอนัดี
ระหว่างศูนย์ฯ

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้ปกครอง

เพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ชุมชนผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
เล็ก  เพือ่เสริมสร้าง
การบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแบบ
มีส่วนร่วม

จดักจิกรรมเย่ียม
บ้านผู้ปกครองเดือน
ละ ๑ คร้ัง

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

การบริหารจดั
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นการจดั
การศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

32 โครงการส่งเสริมการ
ตรวจสุขภาพร่างกาย
และการป้องกนั
โรคติดต่อ

เพือ่ลดปัญหา
สุขภาพในเด็กเล็ก 
เช่น ลดปัญหาฟันผุฯ
 เพือ่ผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การดูแลรักษา
สุขภาพของเด็กเล็ก 
เพือ่ป้องกนัโรคติดต่อ
 แกเ่ด็ก เช่น มือเท้า
ปากฯ

ให้ความรู้ด้านร่างกาย
 เช่น ทันต
สาธารณสุขฯ แก่
ผู้ปกครองและผู้ดูแล
เด็ก  ตรวจสุขภาพ
ร่างกาย เช่น ปาก
และฟันเด็กปีละ ๒ 
คร้ัง

20,000 20,000 20,000 ด็กเล็กไม่เป็น
โรคติดต่อ เช่น 
โรคมือเท้าปากฯ

เด็กเล็กมีฟันผุไม่
เกนิร้อยละ ๔๐ 
เด็กเล็กไม่เป็น
โรคติดต่อ เช่น 
โรคมือเท้าปากฯ 
ให้ความรู้เร่ือง 
โรคติดต่อในเด็ก 
เช่น โรคมือเท้า
ปากฯ แก่
ผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก  ตรวจ
สุขภาพเด็กปีละ 
2 คร้ัง/ช่วงที่โรค
ระบาด

กองการศึกษาฯ

๓๓ โครงการจดัประสบ
การณืโดยเน้นเด็ก
ส าคัญ

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ตามความ
สนใจและความถนัด
ของตนเอง  เพือ่
ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติ
 คิดค้นหาค าตอบ

จดักจิกรรมเน้นเด็ก
เป็นส าคัญโดยจดั
ผ่านกจิวัตร
ประจ าวันและ
กจิกรรมตามหลักสูตร
เด็กปฐมวัย

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

จ านวนคร้ังในการ
จดัประสบการณ์

เด็กได้รับการ
พัฒนาตาม
ธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๓๔ โครงการจา้งเหมาท า
ความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ให้เด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
สะอาด ถูก
สุขลักษณะ

เพือ่ให้เด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ

70,000 70,000 70,000 พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด มี
ความสะอาดมาก
ขึ้น

จดัหาพนักงาน
ท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด

กองการศึกษาฯ

๓๕ โครงการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพือ่บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้พร้อมใช้งานและ
จดัประสบการณ์การ
เรียนรู้

พัสดุพร้อมใช้งาน
และจดัประสบการณ์
การเรียนรู้

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ังที่
ซ่อมแซม

มีพัสดุที่พร้อมใน
การจดั
ประสบการณ์
เรียนรู้และการ
ปฎิบัติงานวิชาการ

กองการศึกษาฯ

36 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ส่ีปี

เพือ่มีกรอบแนวทาง
ในการบริหารจดั
การศึกษา  เพือ่ให้
การอบรมเล้ียงดู
และการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ระบบ และบรรลุ
วัตถุประสงค์

แผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปี

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

แนวทางในการ
บริหารจดั
การศึกษาอย่าง
เป็นระบบ

มีแนวทางในการ
บริหารจดั
การศึกษาอย่าง
เป็นระบบ

กองการศึกษาฯ

37 โครงการจดัหา
เวชภัณฑ์

เพือ่จดัหาเวชภัณฑ์ฯ จดัหายาสามัญ
ประจ าบ้านและ
เวชภัณฑ์

5,000 5,000 5,000 เด็กได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
กอ่นน าโรงพยาบาล

เด็กเล็กได้รับการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นกอ่น
น าส่งโรงพยาบาล

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

38  โครงการปรับปรุง
บริเวณสถานที่
รับประทานอาหารเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน

เพือ่ให้มีสถานที่
รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อปท. 
เช่น ที่ล้างภาชนะ 
ต้องมีความสูงจาก
พืน้อย่างน้อย 60 
ซม.ฯ

ปรับปรุงบริเวณ
สถานที่รับประทาน
อาหาร รายละเอยีด
ตามแบบแปลน 
อบต.ก าหนด

100,000 100,000 สถานที่
รับประทาน
อาหารของเด็ก
เล็กมีความสะอาด
ได้มาตรฐาน

สถานที่
รับประทาน
อาหารของเด็ก
เล็กมีความ
สะอาดและได้
มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

39 โครงการปรับปรุง
ระบบการจดัเกบ็
รวบรวมข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูล

เพือ่เกบ็ข้อมูลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างเป็นระบบ

จดัเกบ็ข้อมูลเด็กเล็ก
 ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ

มีข้อมูลเกีย่วกบั
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เป็นระบบ 
สะดวก ง่ายต่อ
การสืบค้น

กองการศึกษาฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริการแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่อ านวยความ

สะดวกในการรับ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ า อบต.ท่าวัด ได้
อย่างสะดวก

ประชาชนในต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนประชาชน
ที่มารับบริการ

ประชาชนได้รับ
การรักษา
เบื้องต้นได้
ทันท่วงที

ส านักปลัด
หน่วยกูช้ีพ

2 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพือ่ป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลท่า
วัด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง สามารถป้องกนั
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้

ส านักปลัด

3 โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ให้สุนัข แมว 
ได้รับวัคซีนป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้า

สุนัข แมว ในต าบลท่า
วัด จ านวน 10 หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสุนัข แมว สุนัข แมว ไม่
เป็นโรคพิษสุนัข
บ้า

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการจดัซ้ือน้ ายา
ก าจดัยุงและ
ทรายอะเบท

เพือ่ก าจดัยุงลายและ
ลูกน้ ายุงลาย

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังใน
การด าเนินการ

มีน้ ายาก าจดัยุง
และทรายอะเบท
ไว้ป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก

ส านักปลัด

5 โครงการอบรม
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและคนพิการ

เพือ่ให้อาสาสมัครมี
ความรู้เพิม่มากขึ้น

อบรมผู้ที่ต้องการเป็น
จติอาสาในการดูแล
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ในต าบล

๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

อาสาสมัครมี
ความรู้เพิม่ขึ้น
สามารถดูแล
ผู้สูงอายุและคน
พิการได้อย่าง
ถูกต้อง

ส านักปลัด

6 โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเร้ือรัง แบบ
บูรณาการ

เพือ่เย่ียมผู้สูงอายุและ
คนพิการเพือ่เป็นขวัญ
ก าลังใจ และรู้สึกไม่
ถูกทอดทิ้งจากชุมชน

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ป่วยเร้ือรังในเขตพืน้ที่
ต าบลท่าวัด

๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ผู้สูงอายุและคน
พิการเกดิขวัญ
และก าลังใจใน
การด าเนินชีวิต
และรู้สึกไม่ถูก
ทอดทิ้งจากชุมชน

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการป้องกนัโรคมือ 
เท้า ปากเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
วัด

เพือ่ป้องกนัไม่ให้เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัดไม่ให้เกดิ
โรค มือ เท้า ปาก

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด

๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่เป็น 
โรค มือ เท้าปาก

ส านักปลัด

8 สมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานบริการด้าน
สาธารณสุข

ประชาชนในเขต อบต. ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลโรค

ส านักปลัด

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากงโรค
พิษสุนัขบ้า

เพือ่ให้สุนัข แมวได้รับ
วัคซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า

สุนัข แมว ในต าบลท่า
วัด ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสุนัข แมว
 ที่ได้รับวัคซีน

สุนัข แมว ไม่
เป็นโรคพิษสุนัข
บ้า

ส านักปลัด

10 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

เพือ่ส ารวจข้อมูลสัตว์ 
และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

สุนัข แมว ในต าบลท่า
วัดทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนสุนัข แมว
 ที่ส ารวจและขึ้น
ทะเบียน

สุนัข แมว ได้ขึ้น
ทะเบียน

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 อดุหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
(จ านวน 10 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 
บาท)

เพือ่ตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อบรมรณรงค์และ
ป้องกนัด้านสาธารณสุข

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุใน
ต าบล

เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของ
แกนน า

คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุในต าบล

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม

แกนน ามีความรู้
เกีย่วกบัการด าเนิน
กจิกรรมและ
ต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเอง

ส านักปลัด

2 โครงการกอ่สร้างส่ิง
อ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ

เพือ่ปรับปรุง
สถานที่และส่ิง
อ านวยความ
สะดวกให้คน
พิการ

ที่จอดรถส าหรับผู้
พิการ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้พิการ

ในต าบลท่าวัดมี
สถานที่อ านวยความ
สะดวกให้คนพิการ
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมการจดั
สวัสดิการภาค
ประชาน

ประชาชนในต าบลมี
สวัสดิการจากการ
รวมกลุ่ม

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนในต าบล
ได้รับและมีสวัสดิการ
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

4 โครงการสนับสนุนสนุน
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ในต าบลท่าวัด

เพือ่ให้ความ
ช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ได้รับการช่วยเหลือ

ส านักปลัด

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน

เพือ่พัฒนา
ศักยภาพแกนน า

คณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน

๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

แกนน ามีความรู้
เกีย่วกบัการด าเนิน
กจิกรรมในต าแหน่ง
ตนเอง

ส านักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 อดุหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจงัหวัดขอนแกน่

เพือ่สนับสนุน
ภารกจิของเหล่า
กาชาดจงัหวัด
ขอนแกน่

ประชาชนจงัหวัด
ขอนแกน่

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ประชาชน

เหล่ากาชาดจงัหวัด
ขอนแกน่มีรายได้จา
การจดังานไว้ใช้
ส าหรับในการ
ด าเนินกจิกรรมตาม
ภารกจิของจงัหวัด
ขอนแกน่

ส านักปลัด

7 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ 7,420,800 7,420,800 จ านวนผู้ได้รับเบี้ย
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

8 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ

เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ

คนพิการ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ 1,584,000  1,584,000  1,584,000  จ านวนผู้ได้รับเบี้ย
ผู้พิการ

ผู้พิการ ส านักปลัด

9 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับเบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด

10 โครงการ To Be 
Number one

เพือ่ให้ประชาชน
ได้ออกก าลังมี
ร่างกายแข็งแรง

ประชาชนต าบลท่าวัด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีร่ายกาย
แข็งแรง

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการจดัหารถรับ-ส่ง
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด

เพือ่อ านวย
ความสะดวก
และลดภาระ
ค่าใช้จา่ยของ
ผู้ปกครอง

ประชาชนต าบลท่าวัด 228,000 228,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
บริการ

อ านวยความสะดวก
และลดภาระ
ค่าใช้จา่ยให้กบั
ผู้ปกครอง

กองการศึกษาฯ

12 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี
และบุคคลในครอบครัว

เพือ่ให้ความรู้
กบัประชาชน
เร่ืองป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัว

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลท่าวัด

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม

ประชาชนในต าบล
ท่าวัดมีความรู้เร่ือง
การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว

ส านักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง

เพือ่สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนในต าบล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประเพณี
ท้องถิ่นยังคงอยู่

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจดังาน
ประเพณีทอดเทียน
พรรษา

เพือ่สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนในต าบล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ

ประเพณี
ท้องถิ่นยังคงอยู่

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจดังานรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ

เพือ่สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนในต าบล ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุเข้า
ร่วมโครงการ

ประเพณี
ท้องถิ่นยังคงอยู่

กองการศึกษาฯ

4 โครงการประเพณีบุญ
คูณลานสู่ขวัญข้าว

เพือ่สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี

ประชาชนต าบลท่าวัด 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประเพณี
ท้องถิ่นยังคงอยู่

กองการศึกษาฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ     

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพาน้อง

ท่อง ธรรมะ
เพือ่ให้เด็กและเยาวชน
เข้าใจหลักธรรมค า
สอนใน
พระพุทธศาสนา ที่
จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตและน าหลักธรรม
ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลท่าวัด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาแก่
เด็ก

เด็กและเยาวชน
เข้าใจใน
หลักธรรมค าสอน
ในพระพุทธศาสนา

กองการศึกษาฯ

2 โครงการปฏิบัติ
ธรรม

เพือ่อบรมปลูกฝัง
ศีลธรรมและน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

ประชาชนในเขต
พืน้ที่ต าบลท่าวัด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชน
ตระหนักถึง
คุณธรรมความดี
งามมีหลักธรรมยึด
เหนียวใจ

ส านักปลัด

3 โครงการ To Be 
Number one

เพือ่ให้ประชาชนได้
ออกก าลังมีร่างกาย
แข็งแรง

ประชาชนต าบลท่าวัด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีร่าย
กายแข็งแรง

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 3  การพัฒนาและศักยภาพพลเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกป่า รักษ์

น้้า รักแผ่นดิน
เพือ่เพิม่พืน้ที่ป่า
สาธารณประโยชน์

ที่สาธารณประโยชน์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนป่าที่ปลูก พืน้ที่ป่า
สาธารณประโยชน์
เพิม่ขึ้นลดภาวะ
โลกร้อน

ส้านักปลัด

2 โครงการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณะในเขต อบต.

เพือ่จดัท้าแนวเขต
ให้ชัดเจน

ที่สาธารณะภายใน
ต้าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ลดการบุกรุกที่
สาธารณะลดลง

ส้านักปลัด

3 โครงการจดัการขยะ
มูลฝอยแบบบูรณาการ

เพือ่จดัการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการ

ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 200,000
ปริมาณขยะต่อ
วันลดลง

ความสะอาดใน
ต้าบล

ส้านักปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ส่งเสริม

สร้างจติส านึกการคัด
แยกขยะครัวเรือน

เพือ่รณรงค์สร้าง
จติส านึกให้
ประชาชนคัดแยกขยะ

ทั้ง   10  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
จติส านึกในการ
คัดแยกขยะ

ส านักปลัด

2 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปา โดยใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์พร้อม
หอสูง (ท าเลหนองบอน)
 หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

จ านวน 1 แห่ง 30,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์เพือ่รับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์จดุถัง
น้ าประปา หมู่ที่ 1

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

หมู่ที่ 1 100,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์เพือ่รับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์จดุถัง
น้ าประปา หมู่ที่ 2

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

หมู่ที่ 2 100,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์เพือ่รับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์จดุถัง
น้ าประปา หมู่ที่ 3

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

หมู่ที่ 3 100,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์เพือ่รับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์จดุถัง
น้ าประปา หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

หมู่ที่ 4 100,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์เพือ่รับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์จดุถัง
น้ าประปา หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

หมู่ที่ 5 100,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์เพือ่รับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์จดุถัง
น้ าประปา หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

หมู่ที่ 6 100,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์เพือ่รับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์จดุถัง
น้ าประปา หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

หมู่ที่ 8 100,000 ปริมาตรน้ าที่กกั
เกบ็น้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมอืงอัจฉริยะ(Smart City)
และเมอืงแห่งการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Conventions,Exhibitions : MICE City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมอืงการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมกฎหมาย

ควรรู้ให้กบัประชาชน
เพือ่รมรมกฎหมาย
ควรรู้ให้กบัประชาชน

ประชาชนในต าบลทั้ง 10 
หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกีย่วกบั
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

2 โครงการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เพือ่ให้มีการเลือกต้ังฯ
 แทนต าแหน่งที่ว่าง

ประชาชนในต าบลทั้ง 10 
หมู่บ้าน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ังในการ
เลือกต้ัง

มีการเลือกต้ัง กรณี
แทนต าแหน่งว่าง

ส านักปลัด

3 โครงการจดัท าเว็บไซด์ 
อบต.ท่าวัด

เพือ่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของ 
อบต.ท่าวัด

เว็บไซด์ อบต.ท่าวัด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
บริการ

เว็บไซด์ อบต.ท่าวัด
 ได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับรู้

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการอบรมระบบ
สารสนเทศและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ในการบริหาร
ราชการของ อบต.

เพือ่พัฒนาความรู้
ของระบบ
สารสนเทศที่ใช้ใน 
อปท. เพือ่พัฒนา
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานให้เป็น 
อปท. ที่มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย 
 เพือ่การบริการ
ประชาชนให้ทันสมัย
 รวดเร็ว ประหยัด
เอกสาร

บุคลากรของ อบต. 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรมีความรู้
ในระบบสารสนเทศ
ในการท างาน

ส านักปลัด

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่า
วัด

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
บริการ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทันท่วงที

ส านักปลัด

6 โครงการกนิข้าวสวยน า
กนัสานสัมพันธ์ความ
สามัคคี

เพือ่การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนัดี 
ในหน่วยงาน 
เสริมสร้างความ
สามัคคี เพือ่เป็นการ
ประหยัดค่าใช้จา่ย 
ลดปัญหาขยะ ลด
โลกร้อน

บุคลากรของ อบต. 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรมี
ความสัมพันธ์อนัดี
ในหน่วยงานและมี
ความสามัคคีกนั

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการกอ่สร้าง
ป้ายคัทเอา้ท์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ

เข้าใจให้กบั
ประชาชนในการ
ป้ายคัทเอา้ท์

ขนาดป้ายกว้าง 2.40 ม. ยาว 
6 ม. จ านวน 3 ป้าย

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนมีความรู้
การใช้คัทเอา้ท์

กองช่าง

8 โครงการ 5 ส. ใน
ส านักงาน  อบต.ท่าวัด

เพือ่ให้ส านักงาน 
อบต. มีความสะอาด 
เป็นสัดส่วน

ส านักงาน อบต.ท่าวัด 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังในการ
จดักจิกรรม

ส านักงานมีความ
สะอาด

ส านักปลัด

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน
 Organization 
Development (OD)

เพือ่พัฒนาความรู้
ของบุคลากรใน
หน่วยงานในการ
บริหารงาน เพือ่การ
ท างานที่เป็นทีม มี
ความพร้อม มีความ
สามัคคีในองค์กร  
เพือ่ได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน

บุคลากรของ อบต. 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรของ
ท้องถิ่นมีศักยภาพ
ในการท างาน

ส านักปลัด

10 โครงการปั่นจกัรยานทุก
สัปดาห์ พาแข็งแรง

เพือ่เสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง  เพือ่สร้าง
ความสมานฉันท์ 
สามัคคีในองค์กร

บุคลากรของ อบต. 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรของ อบต.
มีสุขดภาพร่างกาย
แข็งแรง และมี
ความสามัคคีในองค์

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 ห้องคาราโอเกะคลาย
เครียด

เพือ่สร้างบรรยากาศ
การท างานที่ผ่อน
คลาย  เพือ่ให้การ
ท างาน มีความสุข 
น่ามาท างาน

บุคลากรของ อบต. 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรมีความสุข
ในการท างาน

ส านักปลัด

12 โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้เกีย่วกบัภาษี
ประเภทต่างๆ

เพือ่ให้ทราบ
ทรัพย์สินที่อยู่ภายใน
ขอบเขตปกครอง
หน่วยงาน

ผู้เสียภาษีต าบลท่าวัด  10,400 10,400 10,400 10,400 จ านวนผู้เข้าอบรม การจดัเกบ็ภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองคลัง

13 โครงการอบรม
คณะกรรมการจดัซ้ือจดั
จา้ง

เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ได้รับการ
แต่งต้ังท าหน้าที่
อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกบั
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกีย่วข้อง

1.คณะกรรมการประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
2.คณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคา
3.คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง
โดยวิธีคัดเลือก
4.คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6.ผู้ควบคุมงาน

13,650 13,650 13,650 13,650 ร้อยละของ
คณะกรรมการมี
ความรู้เพิม่ขึ้น

คณะกรรมการท า
หน้าที่อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกบั
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกีย่วข้อง

กองคลัง

14 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี เพือ่ให้บริการ
ประชาชน

ระบบแผนที่ภาษี  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจประชาชนผู้
เสียภาษี

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองคลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

เพือ่ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น บุคลากร มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมและ
จริยธรรม

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรของ
องค์กรมีความรู้
ความเข้าใจใน
เร่ืองหลักธรรมาภิ
บาลคุณธรรมและ
จริยธรรม เพิม่ขึ้น

ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรของ
องค์กรมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง
หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ส านักปลัด

16 โครงการประกวดค า
ขวัญต่อต้านการทุจริต

เพือ่เป็นการสร้าง
จติส านึกด้าน
จริยธรรมและ
คุณธรรมให้เด็กและ
เยาวชนไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ

เด็ก เยาวชนในเขตพืน้ที่ต าบล
ท่าวัด

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมเพิม่ขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม
ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการ “ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต ผู้บริหารท้องถิ่น”

เพือ่แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร อปท. 
ด้วยการจดัท าแผน
ป้องกนัการทุจริตใน
องค์กรที่บริหาร

1.ประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารอย่าง
น้อย 1 ฉบับ
2.มีการประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
คร้ัง
3.แผนปฏิบัติการป้องกนัการ
ทุจริตของ อปท. 4 ปี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.ประกาศ
เจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหารอย่างน้อย
 1 ฉบับ
2.มีการประกาศ
เจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารต่อ
สาธารณะชน 
อย่างน้อย 1 คร้ัง
3.แผนปฏิบัติการ
ป้องกนัการทุจริต
ของ อปท. 4 ปี

การบริหารราชการ
ของ อปท.มีความ
โปร่งใส สามารถ
ป้องกนัการทุจริต
ของบุคลากรใน 
อปท.ได้ ลดข้อ
ร้องเรียนการ
ด าเนินงานของ 
อปท.

ส านักปลัด

18 โครงการ “เชิดชูเกยีรติ
แกบุ่คคล หน่วยงาน
องค์กร ดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมกจิกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล”

เพือ่สร้างขวัญและ
ก าลังใจแกผู้่ท า
คุณประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในกจิกรรม
ของ อบต.ท่าวัด

ประชาชน หน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขต 
อบต.ท่าวัด ผู้ท าคุณประโยชน์
และมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ 
อบต.ท่าวัด

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ยกย่องและเชิดชู
เกยีรติแกบุ่คคล 
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมใน
กจิกรรมของ 
อบต.ท่าวัด

ยกย่องและเชิดชู
เกยีรติแกบุ่คคล 
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกจิกรรม
ของ อบต.ท่าวัด

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 โครงการเชิดชูเกยีรติ
ประชาชนผู้มีจติ
สาธารณะ

เพือ่ยกย่องบุคคล 
เด็กและเยาวชนที่ให้
การสนับสนุนการ
ด าเนินการกจิกรรม
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม

เด็กเยาวชน และประชาชนใน
พืน้ที่ต าบลท่าวัด

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ท าคุณประโยชน์
ได้รับการเชิดชู
เกยีรติ ประชาชน
ผู้มีจติสาธารณะ 
เพือ่ให้เป็น
แบบอย่างกบั
ประชาชน

ผู้ท าคุณประโยชน์
ได้รับการเชิดชู
เกยีรติ ประชาชนผู้
มีจติสาธารณะ 
เพือ่ให้เป็น
แบบอย่างกบั
ประชาชน

ส านักปลัด

20 โครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
 พ.ศ.2540

เพือ่ให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
มีคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสใน
การท างานและมี
ความรู้เกีย่วกบัสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจา้ง ตัวแทนชุมชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 โครงการอบรม
คณะกรรมการตรวจการ
จา้ง

เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็น
กรรมการตรวจการ
จา้ง ท าหน้าที่ตรวจ
งานจา้งอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกบั
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกีย่วข้อง

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
คณะกรรมการ
ตรวจการจา้งมี
ความรู้เพิม่ขึ้น

คณะกรรมการ
ตรวจการจา้งท า
หน้าที่ตรวจงาน
จา้งอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกบั
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกีย่วข้อง

ส านักปลัด

22 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

เพือ่ให้ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.ท่า
วัด เพิม่พูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547

ผู้บริหาร อบต.ท่าวัด 4 คน 
และสมาชิกสภา อบต.ท่าวัด 
จ านวน 20 คน รวม 24 คน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา 
อบต.ท่าวัด มี
ความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2547 เพิม่ขึ้น

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.
ท่าวัด ได้เพิม่พูน
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

1.เพือ่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกนัการทุจริต   
2.เพือ่แสดง
เจตนารมณ์ในการ
แกไ้ขปัญหาการทุจริต

ประชาชนในต าบลท่าวัด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของจ านวน
เร่ืองร้องเรียนลดลง

1.จ านวนเร่ือง
ร้องเรียนเกีย่วกบั
การทุจริต  2.น า
เร่ืองที่ได้รับการ
ร้องเรียนไป
ด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข

ส านักปลัด

24 โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กรู

1.เพือ่ความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์โดย
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม  2.เพือ่เผยแพร่
ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
พระราชกรณียกจิ

คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา 
อบต.,พนักงานส่วนต าบล ,
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนในต าบลท่าวัด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม ร้อยละ 
60

1.ทุกภาคส่วน
ร่วมกนัแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์
โดยให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม  2.ได้
เผยแพร่
ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
พระราชกรณียกจิ

ส านักปลัด

25 อดุหนุนโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพเจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ

เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ 
มีความรู้เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 อดุหนุนโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารเพือ่การ
วางแผนและพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
โดยใช้เป็นสถานที่
กลางเพือ่เป็นศูนย์
รวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนการ
ประสานงานกบั
หน่วยงานอืน่ที่
เกีย่วข้อง

ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนประชาชน
ในองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การการช่วยเหลือ

เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.โดยใช้เป็น
สถานที่กลางเพือ่
เป็นศูนย์รวมข้อมูล
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนการ
ประสานงานกบั
หน่วยงานอืน่ที่
เกีย่วข้อง

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 อดุหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแวงน้อย
โครงการสนับสนุนการ
จดักจิกรรมเหล่ากาชาด 
เพือ่ช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ประชาชน
ผู้ประสบภัยต่างๆ ใน
เขตอ าเภอแวงน้อย

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินการจดั
กจิกรรมด้านการ
บรรเทาทุกข์ผู้
ประสบสาธารณภัย
การช่วยเหลือราษฎร
ผู้ยากไร้ หรือด้อย
โอกาส การ
ช่วยเหลือประสบภัย
พิบัติต่างๆ ของที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ตามวัตถุประสงค์

ผู้ประสบภัยต่างๆ ในเขตพืน้ที่
อ าเภอแวงน้อย

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้ประสบภัยที่
ได้รับการช่วยเหลือ

สามารถให้ความ
ช่วยเหลือราษฎรผู้
ยากไร้ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสได้
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

28 อดุหนุน อบต.ทางขวาง 
โครงการขอรับเงิน
อดุหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอแวงน้อย  จงัหวัด
ขอนแกน่

เพือ่ให้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
อ าเภอแวงน้อยและ
สถานที่กลางใน
ระดับอ าเภอในการ
ด าเนินการส่งเสริม
สน้บสนุน
ประสานงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้ อปท.
 มีการบริหารจดัการ
เพือ่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
และพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ

ประชาชนของ อปท. อ าเภอ
แวงน้อย

25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้ประสบภัยต่างๆ 
ได้รับการ
ช่วยเหลือเพิม่ขึ้น

 ช่วยเหลือราษฎรผู้
ยากไร้ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสได้
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง
ช่วยเหลือด้านการ
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการจดังาน วัน
ท้องถิ่นไทย

เพือ่น้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 5
 ที่ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศจดัต้ัง
สุขาภิบาลท่าฉลอม 
อนัเป็นจดุเร่ิมต้นของ
การกระจายอ านาจ
การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

บุคลากรของ อบต. 10,000 10,000 10,000 บุคลากรของ 
อบต. รู้ถึง
บทบาทของตนใน
การบริการ
ประชาชน

บุคลากรของ อบต.
 ตระหนักถึง
บทบาทของตนใน
การบริการ
ประชาชน

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

30 อดุหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแวงน้อย
โครงการจดังานรัฐพิธี 
และงานพิธีเนื่องใน
โอกาสส าคัญ

เพือ่ให้ทุกภาคส่วนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9
 ,รัชกาลที่ 10 ,
สมเด็จพระนางเจา้
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรม
ราชินี,สมเด็จพระนาง
เจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 และ
พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 5

จดังาน(วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม ) ,จดังาน
พระราชพิธีเฉลิมพระเกยีรติ 
รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 
กรกฎาคม ,จดังานพระราชพิธี
เฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระ
นางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 
มิถุนายน ,จดังานพระราชพิธี
เฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระ
นางเจา้สิริกต์ิิ วันที่ 12 
สิงหาคม ,จดังานวันปิยมหาราช
 วันที่ 23 ตุลาคม ,จดังานวัน
คล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 
และงานพิธีต่างๆ ตามที่รัฐบาล
 กระทรวง กรม จงัหวัดและ
อ าเภอก าหนดขึ้นในโอกาส
ส าคัญ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประเพณีท้องถิ่น
ยังคงอยู่

ส านักปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมอืงอัจฉริยะ(Smart City)
และเมอืงแห่งการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Conventions,Exhibitions : MICE City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมอืงการบริหาร
แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างอาคาร

ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด

เพือ่กอ่สร้างอาคาร 
อบต.ท่าวัด พร้อม
ตกแต่งภายในอาคาร
และติดต้ังอปุกรณ์
ต่างๆในส านักงาน

อาคารส านักงาน 
อบต.ท่าวัด

 4,700,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

ได้อาคาร อบต.
ท่าวัด พร้อม
ตกแต่งภายใน
อาคารและติดต้ัง
อปุกรณ์ต่างๆ
ภายใน

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างศูนย์ 
อปพร.

เพือ่กอ่สร้างศูนย์     
อปพร. รอรับบริการ
ประชาชน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร สูง 3 
เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบแปลน 
อบต.ท่าวัด)

  200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างสถานที่
จอดรถยนต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด

เพือ่กอ่สร้างสถานที่
จอดรถยนต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด

สถานที่จอดรถยนต์ 
อบต.ท่าวัด

 250,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างห้องน้ า
เพือ่บริการประชาชน

เพือ่ให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

อบต.ท่าวัด  490,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการกอ่สร้างป้ายที่
ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวัด

เพือ่กอ่สร้างป้ายที่ท า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวัด

อบต.ท่าวัด  200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมอืงอัจฉริยะ(Smart City)
และเมอืงแห่งการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Conventions,Exhibitions : MICE City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมอืงการบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชาคม

ท้องถิ่นเพือ่จดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)

1.เพือ่จะได้ทราบถึง
ปัญหาและความ
เดือดร้อนจาก
ประชาชน  2.เพือ่รับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในบริหาร
จดัการขยะ

ประชาชนในต าบล 
ท่าวัด ทั้ง  10 
หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
โครงการมาจาก
ประชาคมน าไป
ปฏิบัติจริง

เป็นแนวทางใน
การจดัท า
แผนพัฒนาต าบล

ส านักปลัด

2 โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่น

เพือ่ที่จะได้ทราบถึง
ปัญหาและความ
เดือดร้อนจาก
ประชาชน

 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละโครงการที่
ได้มาน ามาปฏิบัติ

เป็นแนวทางใน
การจดัท า
แผนพัฒนาต าบล

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งเพือ่
เอาชนะยาเสพติด

เพือ่ให้ชุมชนปลอด
จากยาเสพติด

ประชาชนทั้ง 10 
หมู่บ้าน

 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจผู้ร่วมโครงการ

ชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติด

ส านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 อดุหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแวงน้อย 
โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
อ าเภอแวงน้อย

เพือ่อดุหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแวง
น้อย

ประชาชนในอ าเภอ
แวงน้อย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติด

ส านักปลัด

5 อดุหนุนที่ท าการ
ปกครองจงัหวัดขอนแกน่
 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
จงัหวัดขอนแกน่

เพือ่อดุหนุนที่ท าการ
ปกครองจงัหวัด
ขอนแกน่

ประชาชนในจงัหวัด
ขอนแกน่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติด

ส านักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการต้ังจดุบริการเพือ่

ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพือ่ป้องกนัและลด
อบุัติเหตุของ
ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลท่าวัด

ประชาชนต าบลท่า
วัดและผู้สัญจรไปมา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการลด
อบุัติเหตุ

อบุัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ลดลง

ส านักปลัด

2 โครงการต้ังจดุบริการเพือ่
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

เพือ่ป้องกนัและลด
อบุัติเหตุของ
ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลท่าวัด

ประชาชนต าบลท่า
วัดและผู้สัญจรไปมา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการลด
อบุัติเหตุ

อบุัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ลดลง

ส านักปลัด

3 โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบสา
ธารณภัยต่างๆ

เพือ่ให้ประชาชน
ต าบลท่าวัดลดและ
บรรเทาความหนาว

ประชาชนต าบลท่าวัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้ประสบภัยต่างๆ

ประชาชนต าบลท่า
วัดลดและบรรเทา
ความหนาว

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการวัน อปพร.  -เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การระงับและ
ป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน
-เพือ่ให้ อปพร.เกดิ
ขวัญก าลังใจเกดิ
จติส านึกและ
ตระหนักในหน้าที่
อย่างแท้จริง

อปพร. 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 อปพร.มี
ประสิทธิภาพใน
การระงับและ
ป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือนเพิม่ขึ้น

อปพร. มีความพร้อม
ทั้งร่างกายและจติใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างแท้จริง

ส านักปลัด

5 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร ตามถนน ต าบลท่า
วัด

เพือ่เป็นสัญญาณไฟ
จราจร

ตามถนนในเขตพืน้ที่
ต าบลท่าวัด

 100,000 จ านวนจดุที่ติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถตามถนน

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งเพือ่เอาชนะ
ยาเสพติด

เพือ่ให้ชุมชนปลด
จากยาเสพติด

ประชาชนในต าบลท่า
วัด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศกลุม่อนุภูมภิาคลุม่น ้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื นฐาน
1.1  แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement  im-place 
recycling ถนนสาย ขก 
๓๑๕๐ บ้านโนนโจด-
บ้านรวง

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๘๙๐ เมตรหรือมีพืน้ที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๕,๓๔๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร

๓,๖๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านลาด-บ้านโนนโจด

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๕ 
เมตร ยาว 1,20๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส้าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด    อ้าเภอแวงน้อย    จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ทางแยกหนองม่วง – 
บ้านลาด หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร   ยาว 
1,๐๐๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร

๒,๖๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

4 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางจากบ้าน
โนนไท-บ้านโนนโจด

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

 กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร

๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
แยกท่าวัด-แวงน้อยไป
บ้านหนองโกน้อย  หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตร

๔,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโนนสะอาดไปวัดป่า
บ้านโนนไท

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร   ยาว 
670 เมตร หนา 0.15 
เมตร

๑,๓๔๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

รวม 6 โครงการ - - - - ๑๗,๐๔๐,๐๐๐ - - - - -
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1.2  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกหนอง

โปร่งแดง หมู่ที่ 1
เพือ่ขุดลอกหนองน้้า
ที่ต้ืนและเกบ็น้้าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้างเฉล่ีย 120 เมตร
 ยาวเฉล่ีย 220 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 2 เมตร

3,000,000 ปริมาตรน้้าที่กกั
เกบ็น้้า

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

2 ขุดลอกล้าห้วยขัวน้อย/ล้า
ห้วยหลุ่งจาน (ตอนบน) 
หมู่ที่ 1

เพือ่ขุดลอกล้าห้วยที่
ต้ืนและเกบ็น้้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้าง 18 เมตร ยาว 
600 เมตร ลึก 1 เมตร

3,000,000 ปริมาตรน้้าที่กกั
เกบ็น้้า

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกหนองแวง
 หมู่ที่ ๒

เพือ่ขุดลอกหนองน้้า
ที่ต้ืนและเกบ็น้้าไว้ใช้
ในการเกษตร

พืน้ที่ ๕๔ ไร่ 5,000,000 ปริมาตรน้้าที่กกั
เกบ็น้้า

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกหนองฉิม 
 หมู่ที่ ๔

เพือ่ขุดลอกหนองน้้า
ที่ต้ืนและเกบ็น้้าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว
 ๒๐๐ เมตร ลึก ๒ 
เมตร

3,000,000 ปริมาตรน้้าที่กกั
เกบ็น้้า

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกล้าห้วยนา
ตอนล่าง ช่วงนานายดาษ  
เมตรสันเทียะ หมู่ที่ 6

เพือ่ขุดลอกหนองน้้า
ที่ต้ืนและเกบ็น้้าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง 20 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 2 
เมตร

1,500,000 ปริมาตรน้้าที่กกั
เกบ็น้้า

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกล้าห้วยกดุ
ลาด ช่วงนานายสมควร  -
 นานางเฉี่ยว หมู่ที่ 6

เพือ่ขุดลอกหนองน้้า
ที่ต้ืนและเกบ็น้้าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง 20 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึก 2 
เมตร

1,300,000 ปริมาตรน้้าที่กกั
เกบ็น้้า

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการขุดลอกท้าเลห
นองบอน หมู่ที่ ๗

เพือ่ขุดลอกหนองน้้า
ที่ต้ืนและเกบ็น้้าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง 200 เมตร ยาว
 250 เมตร ลึก 1  
เมตร

3,120,000  ปริมาตรน้้าที่กกั
เกบ็น้้า

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

รวม 7  โครงการ - - - - 17,120,000 2,800,000 - - - -
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองดับเพลิงชนิดกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)
 15 ปอนด์ จ านวน 20 ถัง

56,000 ส านักปลัด

2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครภัณฑ์กอ่สร้าง เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 5 
แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

50,000 ส านักปลัด

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางวารสารแบบเอยีง 
ขนาดกว้าง 914 
เซนติเมตร ลึก 305 
เซนติเมตร สูง 152 
เซนติเมตร จ านวน 1 หลัง

4,500 ส านักปลัด

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสารบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 1หลัง

4,000 ส านักปลัด

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสารบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 1หลัง

4,000 กองคลัง

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบ 2 
บาน จ านวน 1 หลัง

5,500 ส านักปลัด

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวัด    อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบ 2 
บาน จ านวน 1 หลัง

5,500 กองคลัง

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 3,200 กองคลัง

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 3 
ตัว

7,500 กองคลัง

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อ
จกัรยาน จ านวน ๑ เคร่ือง 12,000

ส านักปลัด

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์ส่วนกลาง แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

814,000 ส านักปลัด

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถกระเช้าอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 คัน

2,500,000 ส านักปลัด

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลม
 ชนิดสะพายหลัง ขนาด 
3.5 แรงม้า

25,000 ส านักปลัด

14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

16,000 ส านักปลัด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง

34,000 ส านักปลัด

16 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 ส านักปลัด

17 แผนงานเคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

หอกระจายเสียงแบบไร้สาย 900,000 กองช่าง

18 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสารบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 1 หลัง

4,000 กองการศึกษาฯ

19 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ านวน
 2 เคร่ือง

8,600 กองการศึกษาฯ

- - 4,469,800 - - -รวม
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๑๕๘ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

การติดตามและประเมนิผล 
 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม่อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(๓)  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 
 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 
 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  
 

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 
 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 
 

(๑๐)  

 



๑๖๒ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 
 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ท่ีจะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  
 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประม าณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มัง่คั่ง  
            ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้
ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 
 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิง่ของ วัสดุ ครภุัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 
 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 

๑๐  

 
 
 



๑๖๕ 
 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(๕) 
 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) 
 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) 
 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(๕) 
 

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 
 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้ วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) 
ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 



๑๖๖ 
 

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ท้ังเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

โครงการท่ีด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร ์
ป ี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 45 42,662,000 135 41,287,520 77 29,375,000 56 22,077,000 

ด้านเศรษฐกิจ 5 690,000 12 1,430,000 8 1,080,000 8 1,080,000 
ด้านคุณภาพชีวิต 35 11,488,465 70 12,611,465 64 12,171,465 68 72,031,465 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 70,000 4 110,000 2 60,000 5 220,000 

ด้านการเมืองการบริหาร 13 782,000 14 840,000 13 690,000 13 690,000 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / 
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 790,000 6 670,000 5 620,000 5 620,000 

รวม 107 56,482,465 241 56,948,985 169 43,996,465 155 96,718,465 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

 
 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 45 42,662,000 22 7,186,000 20 5,400,648 20 5,400,648 20 5,400,648 

2.ด้านเศรษฐกิจ 5 690,000 2 80,000 2 50,490 2 50,490 2 50,490 

3.ด้านคุณภาพชีวิต 35 11,488,465 28 13,647,835 20 8,975,033 20 8,975,033 16 8,975,033 

4.ด้านทัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

2 70,000 1 40,000 1 39,900 1 39,900 1 39,900 

5.ด้านการเมืองการบริหาร 13 782,000 7 439,000 5 33,495 5 33,495 5 33,495 

6.ด้านจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 190,000 6 321,600 5 202,300 5 202,300 5 202,300 

รวม 107 56,482,465 66 21,714,435 53 20,402,514 53 20,402,514 53 20,402,514 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

    (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นท่ีระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็ก
นักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นท่ีค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนล่ืน เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหา
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นท่ีในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้าน



๑๘๗ 
 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ท่ีถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประชาชนท่ัวไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการท่ีเกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ียังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเล้ียงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ท่ีส่งกล่ินเหม็นร าคาญ  การพนันท่ียังมีในพื้นท่ี  เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้าน
หนองแวงท่าวัด สายหน้าวัดเทวราช-บ้านนายค าพร นา
ชม 

ข้อบัญญัติ 438,000.00 413,000.00 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามคันคูหนองแห้ว หมู่ท่ี 3 ข้อบัญญัติ 270,000.00 266,000.00 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้าน

โนนไท สายแยกราขพัสดุ -นานายแล อาจธานี  
ข้อบัญญัติ 300,000.00 297,000.00 

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 
บ้านโคกล่าม 2 สายบ้าน นาย เทวิน ภูนา - 
ถนนลาดยาง 

ข้อบัญญัติ 320,000.00 308,000.00 

5 โครงการลงหินลูกรัง หมู่ท่ี 6 บ้านลาด สายคันคูห้วยกุด
ลาด  

ข้อบัญญัติ 120,000.00 44,600.00 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ 9 บ้านรุ่งตะวนั สายหลัง 
อนามัย -วัดเทวราช (ท้ัง 2 ข้าง)  

ข้อบัญญัติ 350,000.00 327,000.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้าน
รวง สายบบ้านนาง วันเพ็ญ ดีกลาง  

ข้อบัญญัติ 60,000.00 60,000.00 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกด้านทิศ
ตะวันตกฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 7 

ข้อบัญญัติ 360,000.00 360,000.00 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 4บ้าน
รวง สายบ้านนาย วีระ แทนรินทร์ 

ข้อบัญญัติ 160,000.00 158,000.00 

รวม 9 โครงการ 2,378,000.00 2,233,600.00 



๑๘๘ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใน
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต าบลท่าวัด 

ข้อบัญญัติ 40,000.00 35,340 

2 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ข้อบัญญัติ 40,000.00 15,150 

รวม 2 โครงการ 80,000.00 50,490.00 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ (บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองวงท่าวัดค่าอาหาร
กลางวัน 

ข้อบัญญัติ 
1,040,000.00 

762,000.00 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
ค่าอาหารกลางวัน 

ข้อบัญญัติ 328,000.00 
225,000.00 

3 อุดหนุนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) 
ค่าอาหารกลางวัน 

ข้อบัญญัติ 
28,000.00 

15,000.00 

4 โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

ข้อบัญญัติ 490,000.00 224,800.00 

5 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 860,375.00 642,782.94 
6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ 20,000.00 20,000.00 

7 โครงการจัดหาวัสดุการเรียนและวัสดุส่ือการ
เรียนการสอน 

ข้อบัญญัติ 
170,000.00 

170,000.00 

8 บริการแพทย์ฉุกเฉิน ข้อบัญญัติ 366,000.00 268,000.00 
9 สงเคราะห์เบี้ยยังชัพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วน
ต าบล ท่าวัด 

ข้อบัญญัติ 

8,872,800 8,334,500.00 

10 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ข้อบัญญัติ 40,000.00 9,500.00 

11 จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าวัด 

ข้อบัญญัติ 
180,000.00 129,500.00 

 
 
 



๑๘๙ 
 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ (บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

12 โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ข้อบัญญัติ 30,000.00 29,000.00 

13 โครงการวิ่งมินิมาราธอน ข้อบัญญัติ 20,000.00 20,000.00 
14 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
ข้อบัญญัติ 

15,000.00 
8,800.00 

15 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ ์

ข้อบัญญัติ 
40,000.00 

18,688.00 

16 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ 80,000.00 79,100.00 

17 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิด
ภาคเรียน 

ข้อบัญญัติ 30,000.00 24,000.00 

18 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
โครงการสนับสุนนภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ข้อบัญญัติ 20,000.00 20,000.00 

19 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 30,000.00 24,000.00 
20 โครงการสนับสนุนกอทุนสวัสดิการชุมชน ข้อบัญญัติ 50,000.00 50,000.00 

รวม 20 โครงการ 12,710,175.00 11,074,670.94 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ข้อบัญญัติ 40,000.00 39,900.00 

รวม 1 โครงการ 40,000.00 39,900.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ข้อบัญญัติ 20,000.00 16,400.00 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี 2561 ข้อบัญญัติ 214,400.00 211,775.00 
3 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าวัด 
ข้อบัญญัติ 300,000.00 292,000.00 

4 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี ข้อบัญญัติ 20,000.00 16,795.00 

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแวงน้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสส าคัญประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

ข้อบัญญัติ 25,000.00 5,000.00 

รวม 5 โครงการ 579,400.00 541,970.00 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ,เทศกาล
สงกรานต์ (จัดต้ังศูนย์ฯและค่าตอบแทนต้ังจุดตรวจและ
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์) 

ข้อบัญญัติ 37,600.00 18,800.00 

2 ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-ทบทวน ข้อบัญญัติ 200,000.00 134,250.00 
3 โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยา

เสพติด 
ข้อบัญญัติ 40,000.00 9,250.00 

4 อุดหนุนอ าเภอแวงน้อย โครงการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอแวงน้อย 

ข้อบัญญัติ 20,000.00 20,000.00 

5 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น 

ข้อบัญญัติ 20,000.00 20,000.00 

รวม 5 โครงการ 317,600.00 202,300.00 
 
 
 
 
 

 



๑๙๑ 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้จ่ายขาดเงินสะสม 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านโคกล่าม สายบ้านโคก
ล่าม-หลุบกุง 

420,000 416,000 

2 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ท่ี 1 บ้านโคกล่าม สายถนนลาดยาง-
โคกหัวล่อน 

370,000 367,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสะอาดสายบ้านโนน
สะอาด-บ้านโนนไท 

1,327,000 857,648 

4 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสะอาด สายนานาย
เรียน-หนองสระส่ีเหล่ียม 

86,000 86,000 

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านโนนโจด สายทางเข้า
หมู่บ้าน 

357,000 347,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านลาด สายบ้านนายสมพร-
บ้านนางอั้ว นาบ ารุง 

97,000 95,000 

7 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.หมู่ท่ี 6 บ้านลาด สายบานนายสมพร-บ้านนาย
วิชัย  ชาวสวน 

23,000 22,600 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านหนองโกน้อย สายแยก
กลางหมู่บ้าน-หนองเชียง 

367,000 359,000 

9 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.หมู่ท่ี 8 บ้านโนนไท สายนานายแล  อาจธานี 
หน้าโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 

313,000 129,800 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านโคกล่าม สายบ้านนาง
ปทุมทอง-นานายสมชาย พรรณโรจน์ 

788,000 477,000 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ท่ี 10 บ้านโคกล่าม2 สายหน้า อบต.
ท่าวัด-หนองผักบุ้ง 

10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น 4,158,000 3,167,048 

 
 

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

 


