แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตาบลท่าวัด ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ ๔ บ้านรวง
หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด
หมู่ที่ 6 บ้านลาด
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไท
หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน
หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 2
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 10 ตาบลท่าวัด อาเออแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
- โทรศัพท์ ๐๔3 – 040601
- โทรสาร ๐๔3 – 040602
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
อูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงต่าสลับกันเป็นลูกคลื่นดิน มีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทรายบางแห่งเป็นดินเค็ม ดินอุ้มน้าได้น้อยขาดความอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ทางอาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด มีพื้นที่ประมาณ 28.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,371 ไร่
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมอาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษอาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
แต่บางครั้งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เรียกว่า “พายุฤดู
ร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหอูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหอูมิประมาณ ๔๐ องศา
เซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษอาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษอาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมอาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหอูมิต่าสุด ประมาณ ๑๕ องศา
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๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
ตาบลท่าวัด แหล่งน้าส่วนใหญ่ จะเป็นลาห้วย สระน้าเพื่อการเกษตร ลาคลอง หนองน้าอายใน
หมู่บ้าน และน้าประปาบาดาล เพื่อให้อุปโอค บริโอค
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ตาบลท่าวัด มีสอาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ซึ่งมีพรรณไม้สาคัญคือ ประดู่ สะเดา มะค่าโมง และยางนา
เป็นต้น
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
จานวนหมู่บ้านในเขตตาบลท่าวัด มี 10 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต อบต. เต็มพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้นาชุมชน
ตาแหน่ง
หมู่ที่ 1 โคกล่าม
นายสัมฤทธิ์ ศรีอุทธา
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 หนองแวงท่าวัด
นางสมอน ทับเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 โนนสะอาด
นายจันทร์ทอน สวนชัยอูมิ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 รวง
นายวารินทร์ ศรีโพธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 โนนโจด
นายศรัน ศิริรัง
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 ลาด
นายสมยศ เวฬุวนารักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 หนองโกน้อย
นายเฉลิมวุฒิ เนตร์ชาติ
กานันตาบลท่าวัด
หมู่ที่ 8 โนนไท
นายวีระ เตียนขุนทศ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 รุ่งตะวัน
นายวุธ ทับละคร
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 โคกล่าม 2
นางคนธร ใจสว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง
ตาบลท่าวัด แบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 10 หน่วย มีบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตตาบลท่าวัด ทั้งหมด
4,429 ราย
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด มีประชากรทั้งสิ้น 5,577 คน แยกเป็น ชาย 2,762 คน หญิง
2,815 คน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหมู่บ้าน
โคกล่าม
หนองแวงท่าวัด
โนนสะอาด
รวง
โนนโจด
ลาด
หนองโกน้อย
โนนไท
รุ่งตะวัน
โคกล่าม 2
รวม

จานวนประชากร

จานวนครัวเรือน

ชาย
459
428
467
239
176
167
187
128
255
256
2,762

276
241
252
127
91
93
96
78
139
136
1,529

หญิง
453
473
462
226
168
171
195
130
288
249
2,815

รวมคน
912
901
929
465
344
338
382
258
543
505
5,577

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
จานวนประชากรเยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากรผู้สูงอายุ
รวม

หญิง (คน)
551
1,784
477
2,762

ชาย (คน)
584
1,775
393
2,815

หมายเหตุ
อายุต่ากว่า 18 ปี
อายุ 18 – 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
ทั้งสิ้น 5,577 คน

* ที่มา - ข้อมูลจากการสารวจตามทะเบียนราษฎรอาเออแวงน้อย ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จานวนสถานศึกษา และจานวนครู
ที่
ชื่อสถานศึกษา
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลท่าวัด
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
3 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด)

จานวนครู (คน)
7
19
12
1

จานวนนักเรียน
74
286
75
1

จานวนเด็กนักเรียนและโรงเรียน ในเขตตาบลทางขวาง อาเออแวงน้อย
จานวนนักเรียน
อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ชื่อโรงเรียน
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
60 30 27 35 35 27 21
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
14
7
8
5 18 12 11
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด)
1
รวม
74 37 35 40 53 40 32

ม.1
(คน)
28
28

ม.2
(คน)
13
13

ม.3 รวมทั้งสิ้น
(คน) (คน)
10
286
75
1
10
362

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขอาพตาบล (รพ.สต.)
จานวน
1
แห่ง
-ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพตาบลท่าวัด
จานวน 1 คน
-พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 2 คน
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จานวน 2 คน
4.3 สังคมสงค์เคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทาบัตรผู้พิการ
(๔) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
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
มีระบบน้าประปาแบบผิวดิน จานวน 9 แห่ง มีระบบน้าประปาแบบบาดาล จานวน 32 แห่ง
5.4 โทรศัพท์
ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เกือบทุกครัวเรือน
5.5 ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุอัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ประจาตาบล 1 แห่ง
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
สอาพทางเศรษฐกิจอายในตาบลท่าวัด ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
เช่น ทานา ทาไร่ ทาสวน เป็นต้น
6.2 การปศุสัตว์
เกษตรกรในเขตตาบลท่าวัด มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสี่เท้าเช่น โค กระบือ สุกร เป็นต้น และสัตว์สองเท้า
เช่น ไก่ เป็ด และ ห่าน เป็นต้น
6.3 การบริการ
ข้อมูลธุรกิจ/ร้านค้า /อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
(1) ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด
จานวน ๕๑ แห่ง
(2) ปั๊มน้ามันขนาดเล็ก
จานวน 1 แห่ง
(3) ปั๊มน้ามันหยอดเหรียญ
จานวน 6 แห่ง
(3) โรงสี
จานวน ๙ โรง
(4) ร้านเสริมสวย/ตัดผม
จานวน ๒ แห่ง
(5) ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์
จานวน ๔ แห่ง
(6) โรงขนมจีน
จานวน 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
ประชากรส่วนใหญ่ในตาบลท่าวัด นับถือศาสนาพุทธ สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่ตั้งในตาบลท่าวัด
มีดังนี้
- วัด จานวน 9 แห่ง
1.วัดบุบพาราม
หมู่ 1 บ้านโคกล่าม
2.วัดใหม่ไตรมิตร
หมู่ 1 บ้านโคกล่าม
3.วัดเทวราช
หมู่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด
4.วัดศรีสวัสดิ์
หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด
5.วัดโพธิ์เย็น
หมู่ 4 บ้านรวง
6.วัดโนนเพ็ก
หมู่ 5 บ้านโนนโจด
7.วัดไทยนิยม
หมู่ 6 บ้านลาด
8.วัดมุจรินทร์
หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย
9.วัดโนนอัมพวัน
หมู่ 8 บ้านโนนไท
- โบสถ์คริสต์ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด
๘.๒ ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีทาบุญกลางบ้าน
ประมาณเดือน พฤษอาคม
- ประเพณีวันเข้าพรรษา
ประมาณเดือน กรกฎาคม
- ประเพณีวันออกพรรษา
ประมาณเดือน ตุลาคม
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน พฤศจิกายน
๘.๓ อูมิปัญญาท้องถิ่น อาษาถิ่น
อูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลท่าวัดได้อนุรักษณ์อูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการ
เลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
อาษาถิ่น ส่วนมากพูดอาษาอีสาน
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลท่าวัด ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จาหน่วย
บ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้า ที่ใช่ในการอุปโอค-บริโอค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบจากแหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งจะต้อง
นามาผ่านกระบวนการของระบบประปา สาหรับน้าใต้ดินมีปริมาณน้อย สามารถนาขึ้นมาใช้ ได้ ในเขตพื้นที่บาง
หมู่บ้านเท่านั้น และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโอคได้
๙.๒ ป่าไม้ ส่วนใหญ่ป่าในตาบลท่าวัด มีสอาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง พรรณไม้ส่วนใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นและ
ไม้ล้มลุก เช่น ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้สะเดา ไม้กระถิ่น และไม้ยางนา เป็นต้น
๙.๓ อูเขา ในเขตตาบลท่าวัดไม่มีอูเขา
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๙.๔ คุณอาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของตาบลท่าวัด ส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้าใต้ดินก็เค็ม ไม่สามารถที่จะนาน้าจากใต้ดิน
มาใช้ในการอุปโอค-บริโอคได้ได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่งอื่น และน้าฝน น้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่ง
น้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมาก
เป็นของประชาชน
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ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี ของประเทศไทยกาลั งอยู่ร ะหว่างการการเสนอร่างกรอบยุท ธศาสตร์ช าติ ต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมกรรจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรม
กรรจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้
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๑. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี
๒๕๖๐ เป็ น ต้ น ไป) คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ ๒ คณะ ได้ แ ก่ (๑)
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒)
คณะอนุ กรรมการจัด ทาแผนปฏิ บัติ การตามแนวทางการปฏิรูป ประเทศเพื่ อ จัดทาร่างแผนปฏิบั ติก ารตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) อายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี ตามแนวทางที่ คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยได้มีก ารนาความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายอาคส่วน ได้แก่อาคราชการ อาคเอกชน อาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณานาข้อคิ ดเห็ นจากสอาปฏิรูป แห่งชาติ และความคิ ดเห็น จากอาคประชาชนมาเป็น ข้อมูล ในการยกร่าง
ยุท ธศาสตร์ชาติด้ วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุ ทธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ ปี ต่ อที่ ป ระชุม คณะกรรมการจัด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการดาเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติจะนาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนาเสนอต่อสอานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
อายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ ฉบั บใหม่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
อายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสาคัญ
๒.๑ สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติทาให้อูมิ
ทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและอั ย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงอูมิทัศน์เศรษฐกิจ ของ
โลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง”
ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่ง พาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในอาคเกษตร
ล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่ อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลาดั บ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อายใต้อิทธิพ ลของ
กระแสโลกาอิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญ หาความเหลื่อมล้าทางด้าน
รายได้ระหว่างอาคการเกษตรกับอาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในอาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
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ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณอาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในอาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดั บกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองอายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงอูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดอัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงอูมิอากาศโลกก็มีความ
ผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของอาครัฐ
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาอิวัตน์ได้ทาให้อูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง
ทาให้ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต
๒๐ ปีข้ างหน้าสอาพแวดล้อ มทั้ งอายในและอายนอกประเทศจะมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างมี นั ยสาคั ญ ในทุก มิ ติ
เงื่อนไขอายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาอิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอูมิอาคนาไปสู่ความ
เชื่อมโยงทุ กระบบในขณะที่ศู นย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่ เอเชี ยอายใต้สอาพแวดล้อ มทาง
เศรษฐกิจ โลกซึ่งในช่ วงระยะ ๑๐ ปีข้ างหน้ าจะยัง คงได้ รับผลกระทบจากปั จจั ยสาคั ญ หลายประการทั้ ง ปั ญ หา
ต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้
ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยื นทางการคลัง ขณะที่จะมีผล
พวงต่อเนื่องจากการดาเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิด
อาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิอาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยัง
ไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า
แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยอาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น
ขณะเดี ยวกัน การลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ ง
ปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการปรับดุลอานาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทาให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิอาคีและพหุ
อาคีเป็นองค์ประกอบสาคัญในการกาหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ ยนแปลงด้าน
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เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญ สาหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดารงชีวิตของคนและทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตอัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโอคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ามัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสอาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืช
พลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้ น ยังมี ข้อจากั ดและความเสี่ย งสาคัญ จากการเข้ าสู่สัง คมสูง วัยของโลกและอาวะอูมิ อากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและอาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สาคัญ สาหรับ อาวะโลก
ร้อนและการเปลี่ยนแปลงสอาวะอูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดอัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดารงชีวิต การผลิตและการบริโอคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญ และการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจานวน
ประชากรที่เพิ่ มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกาหนดของรูป แบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม อายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในอาครัฐและอาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สาหรับสถานการณ์และสอาพแวดล้อมอายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทาให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒ นาที่สูงขึ้นตามลาดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสู ง ขึ้ น และสร้ า งรายได้ เงิ น ตราต่ า งประเทศในระดั บ สู ง อาทิ กลุ่ ม ยานยนต์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขอาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึง
ร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลาดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖
คุณอาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึง ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณอาพดีขึ้น
ตามลาดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้ง
ในรูปของทวิอาคีและพหุอาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐาน
ต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้อาครัฐและ
อาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างอูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่
การดาเนินการที่มีประสิทธิอาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัย
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ทางการเงินการคลังที่กาหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคง
มากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มี
การดาเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโอคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดา
เนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น
แต่ป ระเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สัง คม และการเมือง จุดอ่อน
สาคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณอาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตอาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตอาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่ มปริมาณเป็ นแรงขับเคลื่อนหลัก
ขณะที่ โ ครงสร้ า งเศรษฐกิ จ มี สั ด ส่ ว นอาคการค้ า ระหว่ า งประเทศต่ อ ขนาดของเศรษฐกิ จ สู ง กว่ า เศรษฐกิ จ
อายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยอายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตอาพการผลิตต่า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดาเนินงานและการบริหารจัดการอาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดาเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิอาพต่า ขาดความโปร่งใส
และขาดความรั บ ผิ ด ชอบ ขณะที่ ปั ญ หาคอร์ รั ป ชั่ น มี เ ป็ น วงกว้ า ง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบ
โลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่
เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับอาวะขยะล้นเมื องและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ทั้ง นี้ ปัจจัยและเงื่อนไขอายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สาคัญยิ่ง
ต่อการพัฒ นาประเทศ กาลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูง อายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยอาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขอาพ ความ
มั่น คงทางสังคมและคุณอาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญ กับข้อจากัดด้านทรั พยากร ทั้ งด้าน
แรงงานและทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี นั ย ยะต่ อ ต้ น ทุ น การผลิ ต และสอาพแวดล้ อ มความเป็ น อยู่ ข องประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจากัดต่อ
การยกระดับศักยอาพทุนมนุษย์ ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณอาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่
สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทาให้จาเป็นต้อง
เร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิอาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นอายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาอิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการ
เพิ่ มผลิต อาพและการพั ฒ นานวั ตกรรมเพื่ อ การแข่ ง ขัน ขณะเดี ยวกั น ความเสี่ย งและข้ อจากัด ที่ เกิด จากสอาพ
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อูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับ
การสร้างกลไกเชิงรุกให้จุด แข็งของประเทศเป็น ประโยชน์ สูง สุดแก่ป ระชาชนส่วนใหญ่ ข องประเทศ ซึ่ง หากไม่
สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญ เสียความสามารถใน
การแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณอาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่า และปัญหา
ความเหลื่อมล้าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
ทั้ง นี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒ นา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอายในประเทศทั้งที่เป็น
จุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยอายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับอัยคุกคามเหล่านี้
ได้นั้น จาเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยอาพอายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
อูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและอัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถ
อาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกอาคส่วนใน
การดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกอาพมีการจัดลาดับความสาคัญ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของอาคส่วนต่างๆ เพื่อให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุ กด้าน คนในชาติ มีคุณ อาพชีวิต ที่ดีและมั่ง คั่ง และประเทศสามารถพั ฒ นาไปได้อย่างยั่ง ยืน ทั้ง นี้ก าร
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้ง ความเสี่ยงของประเทศ จะนาไปสู่การ
กาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึก กาลั งและระดมทรัพ ยากรอย่างมีประสิท ธิอาพในการขั บ เคลื่อนการพัฒ นาไปในทิศ ทางที่
สอดคล้องกั น การดาเนิ นการมี บูรณาการและเป็น เอกอาพอายใต้ก ารมองอาพอนาคตของประเทศที่ เป็น อาพ
เดียวกัน
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การดาเนิน นโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญ เสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทยให้ มี เป้ าหมายการพั ฒ นาในระยะยาว และเพื่ อเป็ น การก าหนดให้ ฝ่ า ยบริห ารมี ค วามรับ ผิ ด ชอบที่ จ ะต้ อ ง
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ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกอาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งอายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น ระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับอูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและอัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติ ไ ด้ จะต้ อ งมี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมายของประเทศ และทิ ศ ทางในการขั บ เคลื่ อ นประเทศให้
สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาอายในประเทศ
การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณอาพของประเทศไทยในทุกอาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสอาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับอัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงอูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถดารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม และคนไทยในประเทศมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข อย่ า งถ้ ว นหน้ ากั น สาระส าคั ญ ของ
ยุท ธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติกาลังดาเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้น จะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ
ซึ่ง เป็น แนวทาง ทิศ ทางและวิธีการที่ ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้อ งมุ่ ง ดาเนิน การไปพร้อ มกัน อย่างประสาน
สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลัง
อานาจแห่ งชาติ อั นได้แ ก่ การเมือ งอายในประเทศ การเมืองต่ างประเทศเศรษฐกิจ สัง คมจิต วิทยา การทหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง” หรื อเป็ น คติพ จน์ ป ระจ าชาติว่ า “มั่น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” ทั้ ง นี้ วิ สัย ทั ศ น์ ดั ง กล่าวจะต้ อ ง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณอาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากอัยคุกคามทุกรูปแบบ
การอยู่ร่วมกันในชาติอ ย่างสันติสุขเป็ นปึกแผ่น มีความมั่ นคงทางสัง คมท่ามกลางพหุสัง คมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ อ ายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสอาวะแวดล้อ มระหว่ างประเทศและการอยู่ ร่ว มกั น อย่ างสัน ติ ป ระสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นอาระของโลก
และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยอาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพั ฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกอาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิ ศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่ วมกัน และเกิด การรวมพลั งของทุ ก อาคส่วนในสัง คมทั้ ง ประชาชน เอกชน ประชาสั ง คมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประ
จาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมออาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยอาพ
คน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมออาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณอาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอาครัฐ โดยมีสาระสาคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรอาพอายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันอัยคุกคามจากอายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบั นหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิ รู ป กลไกการบริ ห ารประเทศและพั ฒ นาความมั่ น คงทางการเมื อ ง ขจั ด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
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(๓) การรักษาความมั่น คงอายในและความสงบเรียบร้อยอายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยอาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยอาพการผนึกกาลัง ป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยอายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการอัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ซึ่ งจาเป็ น ต้ อ งยกระดั บ ผลิ ต อาพการผลิ ต และการใช้ น วั ต กรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดอัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้อายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในอาครัฐและอาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒ นาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรอาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ไ ด้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในอูมิอาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาอาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับอูมิอาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในอาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณอาพ สะอาดและปลอดอัย
ของโลก
- อาคเกษตร โดยเสริ ม สร้ า งฐานการผลิ ต ให้ เข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของอาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยอาพและ
อาหารคุณอาพ สะอาด และปลอดอัย
- อาคอุ ต สาหกรรม โดยพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมศั ก ยอาพ ยกระดั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยอาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยอาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- อาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขอาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยอาพอื่นๆ เป็นต้น
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตอาพแรงงานและพัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒ นาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒ นาพื้ นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิอาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยอาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับอูมิอาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยอาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณอาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณอาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขอาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๒.๓.๔ ยุท ธศาสตร์ด้ านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่ อเร่ง
กระจายโอกาสการพั ฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สัง คมที่เสมออาคและเป็ นธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขอาพ
(๓) การสร้างสอาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสอาพอูมิอากาศและอัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
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(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิอาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกอัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสอาพอูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๖ ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ การบริห ารจั ดการอาครัฐ เพื่ อ ให้
หน่วยงานอาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทอารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิอาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทอารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาอิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท อารกิจของหน่วยงานอาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรอาครัฐ
(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
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกอาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายอาคส่วน อายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของอาครัฐอาคเอกชน อาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกาหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ช าติ ก าหนดวิสั ยทัศ น์ระยะยาวที่ ชัดเจน มี การก าหนด
เป้าหมายและอาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่ เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได้ และมีการกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
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๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์
การนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิอาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกาหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ จัด ทาขึ้ น ใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้ น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” มาเป็น ปรัชญานาทางในการพัฒ นาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างอูมิคุ้มกันและช่วยให้สัง คมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
อูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของอาคีการพัฒนาทุกอาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับอาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี ในลั ก ษณะการแปลงยุ ท ธศาสตร์ร ะยะยาวสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผล
เป็ น รูป ธรรมในช่ วง ๕ ปี แ รกของการขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ช าติ เพื่ อ เตรี ยมความพร้อ มคน สั ง คม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิอาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 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 ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยอาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในอาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาอิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ( กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด )
(พ.ศ. 2557 - 2560) กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์
เพิ่มผลิตอาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการ
ลงทุนสู่สากล
เป้าประสงค์
1. เพิ่มคุณอาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน
2. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยอาพการผลิตการค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความ เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยอาพ การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน้า ๒๑

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561 – 2565(ฉบับทบทวน) มีสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์การเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
พันธกิจ
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด
และเชื่อมโยงกับอนุอูมิอาคลุ่มน้าโขง
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจาก
ประเทศอนุอูมิอาคลุ่มน้าโขง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณอาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยอาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการ
ประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City)
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคนให้มีคุณอาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
อัยให้มีประสิทธิอาพ และได้มาตรฐาน
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิดประสิทธิอาพอย่าง
ยั่งยืน
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า ๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยอาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขอาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันอายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริการอาครัฐ
2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“ตาบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่ สอาพแวดล้อมที่ดี คนมีคุณอาพชีวิตที่ดี การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณอาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.3 เป้าประสงค์
1. ระบบการคมนาคมมีประสิทธิอาพ พัฒนาสาธารณูปโอค สาธารณูปการได้มาตรฐาน และการ
บริหารจัดการแหล่งน้าทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิอาพ
2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยอาพในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. การบริหารจัดการด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิอาพ
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาอิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกอาคส่วน
6. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน้า ๒๓

2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด
1. จานวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง
2. จานวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
3. ร้อยละของครัวเรียนที่มีไฟฟ้าใช้
4. จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้
ใช้งานได้ดีทุกแห่ง
5. จานวนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
6. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
7. จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
1. จานวนโครงการกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ
2. จานวนโครงการกิจกรรมในการฝึกอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณอาพชีวิต
1. จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้าน ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม
2. จานวนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา
3. ร้อยละของความพึงพอใจจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มสร้างเสริมสุขอาพ
4. จานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ
5. จานวนกิจกรรมโครงการเพื่อการสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของประชาชนมีจิตสานึกในการกาจัดขยะมูลฝอยและ
น้าเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร 1. จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น
3. ร้อยละของความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรและการ
ให้บริการ
4. จานวนโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
5. ประสิทธิอาพการปฏิบัติงานบุคลากรถูกต้องรวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 1. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสา
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ธารณอัย
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน้า ๒๔

2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย
เพื่อให้การคมนาคมทั้งทางน้าและทางบก สะดวก รวดเร็ว
สอาพแวดล้อมสะอาดตา และระบบสาธารณูปโอค
สาธารณูปการครบครัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น และมี
รายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนาความรู้ด้านเทคโนโลยีทาง
การเกษตร ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพื่อเพิ่มผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณอาพชีวิต

1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณอาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขอาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
2. เพื่อให้ประชาชนได้ยึดหลักคาสอนทางศาสนาในการดารงชีวิต
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบคุณงามความดีและใช้งาน
ประเพณี วัฒนธรรม เป็นสิ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สร้างความรักความสามัคคี
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเสริม
ทักษะการพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
และสิ่งแวดล้อม
ต้นไม้ อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้า
2. การบริหารจัดการขยะ และการบาบัดน้าเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิอาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน
2. การบริหารจัดการอาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกอาคส่วน

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณอัย
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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2.6 กลยุทธ์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโอค-สาธารณูปการ และแหล่งน้า
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
3. การพัฒนาคุณอาพชีวิตความเป็นอยู่การทะนุบารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และอูมิปัญญาทองถิ่น
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6. การบริหารจัดการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ให้ความสาคัญ ต่อการดาเนินการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนและการ
พัฒนาคุณอาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒ นาการจัดการบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นอารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณอาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สอาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับโนบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สอาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวัด จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณอาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี
(มี 6 ยุทธ)
(
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒
(มี ๑๐ ยุทธ์)

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗

ยุทธศาสตร์ ที่ 8

ยุทธศาสตร์ ที่ 9

(
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด
(มี 4 ยุทธ์)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
(มี ๕ ยุทธ์)
(
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท. ในเขตวัด
(มี 8 ยุทธ์)

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.
(มี 6 ยุทธ์)

ยุทธศาสตร์ ที่ 10

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ]

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ ที่ 8

ยุทธศาสตร์ที่ 6

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT Analysis)
๑. จุดแข็ง
๑.๑ มีพื้นที่ขนาดตาบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง
๑.๒ มีกลุ่มสินค้าหนึ่งผลิตอัณฑ์หนึ่งตาบล
๑.๓ มีสอาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการทาการเกษตรได้หลายประเอท
๑.๔ เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
๑.๕ กลุ่มองค์กรอาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการทางานในระบบของเครือข่าย
๑.๖ มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม อาคประชาชนในทุกชุมชน
๑.๗ มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทาให้คล่องตัวในการบริหารงาน
๒. จุดอ่อน
๒.๑ ขาดระบบชลประทานที่ดี ขาดน้าช่วงหน้าแล้ง
๒.๒ กลุ่มอาชีพเสริมยังไม่เข้มแข็ง ต่างคนต่างทา
๒.๓ ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วม
๒.๔ ไม่มีแหล่งเก็บน้าขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร
๒.๕ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆเช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ
๒.๖ งบประมาณค่อนข้างน้อย ทาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ
๒.๗ เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
๓. โอกาส
๓.๑ เยาวชนและประชาชนสามารถฝึกอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น เพราะมีส่งเสริมและสนับสนุน
๓.๒ การพัฒนาคนและสังคมดาเนินการอย่างมีเป้าหมาย ด้านการพัฒนา
๓.๓ มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนอารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
๓.๔ แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลาดับแผนกระจายอานาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔. ข้อจากัด
๔.๑ การผลิตทางการเกษตร ผลิตได้ลดลง
๔.๒ การพัฒนาต่างๆผ่านระบบราชการเป็นหลักทาให้เกิดความล่าช้าเพราะมีหลายขั้นตอน
๔.๓ ราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาถูก
๔.๔ การส่งเสริมการเกษตรไม่ชัดเจน
๔.๕ อาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณอาพต่า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่า
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ อายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ยังคงเป็น
ปั ญ หาหลั ก ต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง ปั จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานก็ คื อ ด้ า น
งบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญ หาที่
สาคัญ และจาเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญ เติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การ
วางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่กาลัง
ประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
ต้องให้ความสาคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหา หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรง
มากนัก
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
๑. ถนนอายในหมู่บ้านชารุดเสียหาย ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีสอาพเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนที่สัญจร
ไป-มา ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร
๒. แหล่งน้า ลาคลอง บางแห่งยังมีสอาพแคบและตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ายังถูกน้ากัดเซาะ
พังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้าเล็กทาให้การระบายน้าในช่วงฤดูน้าหลากไม่ทันทาให้เกิด
ปัญหาน้าท่วมขัง
๓. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอทาให้การสัญจรไปมาในเวลากลางคืนไม่ปลอดอัย ไฟฟ้าแรงต่าไม่เพียงพอ
กับจานวนครัวเรือน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๔. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้าเพื่ออุปโอค บริโอค ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
๕. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้าตามธรรมชาติในฤดูฝนทานาปี บางครั้งเกิดปัญหาอัย
แล้งทาให้น้าไม่เพียงพอต่อการทานา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่นาของตนเองทาให้เพิ่ ม
ต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟ้า เป็นต้น บางพื้นที่พบปัญหาสอาพน้ากร่อยไม่สามารถทานาได้ ไม่มี
อ่างเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ไม่สามารถเก็บกักน้าไว้ได้ หน้าแล้ง
๖. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้โทรศัพท์มือถือใน
การติดต่อสื่อสาร
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้ นฐานสามารถพั ฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจั ดหาเงินงบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่
เกิ นศักยอาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดาเนินการของงบสนั บสนุนจากหน่วยงายที่
เกี่ยวข้อง
ความต้องการของประชาชน
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
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๔. ก่อสร้างฝายน้าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้า
๕. จัดหาแหล่งกักเก็บน้า และจัดหาเครื่องกรองน้าสะอาด ในการอุปโอค บริโอค
๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา
ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการทานา
ในอาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจอายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มี
พืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากอายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทาอย่างไร
จึงจะทาให้เศรษฐกิจอายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆ
สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น
ในด้ า นศั กยอาพในการบริห ารงาน การแก้ ปั ญ หาขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลท่ าวัด ยั ง ต้ อ งอาศั ย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญ หาด้านสังคม ปัญ หาสิ่งแวดล้อม
ปัญ หาเรื่องน้า ปัญ หาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญ หาเศรษฐกิจ ปัญ หาไม่มีแหล่ง จ้างงานอายในชุมชนปัญ หา
ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจากัด
เพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนอายในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด มีอาชีพ หลัก คือ การทานา รองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจ
รวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
อาคการเกษตร เป็ น สิ่ ง สาคั ญ ยิ่ งที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การพั ฒ นาองค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลท่ า วัด เล็ ง เห็ น
ความสาคัญ เป็ น อย่างมาก การจั ด สรรงบประมาณ การจั ดท าโครงการ/กิ จกรรมจะเน้ น หนั ก ในเรื่ องของอาค
การเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดาเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ าวั ด มี ค วามต้ อ งการความรู้ ในการแปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร และสถานที่จาหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
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เพื่อเพิ่มคุณอาพของผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะจาหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต
เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการทานาในฤดูต่อไป
๓. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ปัญหา
สาหรับปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ดังนี้
๑. ปัญหายาเสพติดในชุมชน
๒. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์
๓. ปัญหาด้านการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ
๔. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
๕. ขาดสถานที่สาหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กาหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลย
เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่
การแก้ไข กาหนดมาตรการที่ชัดเจน
ในเขตองค์ การบริห ารส่ วนต าบลท่ าวัด ไม่ มี พื้ นที่ ในการเล่น กี ฬ าหรือนั น ทนาการที่ ได้ มาตรฐาน ขาด
อุปกรณ์กีฬา หรือขาดพื้นที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญ หานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ
แก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิต
อยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ในเขตพื้นที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรค
ไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ขาดการปลูกจิตสานึกในด้ านรักบ้านเกิด รัก
ในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไป
ทางานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทาการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สาคัญ ในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า
“กระดูกสันหลังของชาติ”
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด จะดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากร
มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขอายในชุมชนของตนเองและประสานมายัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้าน
การลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสาคัญการปลูกฝังจิตสานึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วย
ได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสาคัญ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็ง เห็น
ความสาคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัด
อบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญ หาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการ
ส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสอาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและ
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลท่ าวั ด ได้ ส่ งเสริม กิ จ กรรมด้ า นประเพณี และวัฒ นธรรม ทั้ ง ที่ ด าเนิ น การเองและจั ด
งบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ได้ส่งเสริมกีฬา
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ในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทน
ให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อาเออ และระดับจังหวัด ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ท่าวัด จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ลดมลอาวะโลกร้อ น ทุ ก อย่ างเป็ น สิ่ ง จาเป็ น ที่อ งค์ การบริห ารส่ วนตาบลท่ าวัด ต้ อ งดาเนิ นการและ
คาดการณ์ไว้ในอนาคต
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการมีคุณอาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้
อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างอาคอูมิใจ
และสถานที่ พั กผ่ อนหย่อนใจ สถานที่ เล่นกี ฬา ออกก าลังกายและนั นทนาการอย่างเพี ยงพอ และใช้พื้ นที่ สาธารณะ
ประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ด้านการเมืองและการบริหาร
ปัญหา
ปัญ หาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญ หาสาคัญ ต่อการบริหารงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทาลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้
๑. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร
๒. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง
๓. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๔. ประชาชนขาดความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น
จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น
เพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่
จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้
ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการทานา คือ
๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทาให้ไม่
ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวัดมีข้อจากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการ
ทางาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณใน
การจัดหามีจากัด รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด มีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บ
เองมีน้อยเนื่ องจากพื้นที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลท่าวัด เป็ นพื้นที่ เกษตรกรรม ไม่มีแหล่ง เศรษฐกิจอายในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
สนใจในการเมื องการบริหารโดยใช้สื่อ ต่าง ๆ ขององค์การบริห ารส่วนตาบลท่าวัด จั ดอบรมแกนน าในชุ มชน/
หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน
ในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทางาน
โดยการส่ ง อบรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ อ าพและมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ในการท างาน สร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงาน ทาให้มีขวัญและกาลังใจในการทางาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาอิบาลอย่างแท้จริง
ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระอาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และ
การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่อาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดาเนินการ
ความต้องการของประชาชน
๑. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสาคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัดจัดขึ้น
๒. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติง าน อย่างมี
ประสิทธิอาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมีรายได้
ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพ
หรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหา
ทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยอาพรวมอายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด มีปั ญ หาการจั ดเก็บ ขยะ
ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน และเพื่อเป็นสถานที่ออกกาลังกาย ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสอาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทาให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะใน
แต่ละวันก็ไ ม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น ปัญ หาที่น่าจะเร่ง ด่วนก็น่าจะเป็น การปรับปรุง สวน
สุขอาพ สถานที่พักผ่อน อายในชุมชนสาคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแล
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทาลายศัตรูพืช จนทาให้ระบบนิเวศน์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทาลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและ
ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
เพื่อ สร้างพื้ นที่ สีเขี ยว ลดปั ญ หาอาวะโลกร้อน และใช้พื้ น ที่ว่ างเปล่าให้เกิดประโยชน์ สูง สุด พร้อมส่ง เสริม และ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวอาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม
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ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทาให้ประชาชนหวงแหน
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อมอย่างถูกต้อง และมี
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสานึก
และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ปัญหา
๑. ปัญหาด้านความปลอดอัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ปัญหาการให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณอัย
๓. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการให้สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันอัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และทีมกู้อัย ในการดาเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณอัยและการให้บริการสาธารณะ
จัดฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอัย ตลอดจนส่ง เสริมและพัฒ นาทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณอัย แก้ ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด
โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปสู่การปฏิบตั ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์
๑

๒

๓

๔
๕

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านคุณอาพชีวิต

ด้าน

แผนงาน

บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ
การเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

สานักงานปลัด

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการศึกษา

กองการศึกษาฯ

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานการเกษตร

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและ
สังคม

๖
รวม

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กองช่าง
อบต.ท่าวัด

ด้านจัดระเบียบชุมชน/ บริหารทั่วไป
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
๖ ยุทธศาสตร์
3 ด้าน

แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานรักษาความ
สงบอายใน
9 แผนงาน
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กองช่าง
สานักงานปลัด

กองการศึกษาฯ

สานักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สานักงานปลัด
4 สานัก/กอง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงำนเคหะชุมชน
1.2 แผนงำนกำรเกษตร
รวม
2 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงำนกำรเกษตร
2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข
3.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
3.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
3.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

2564

2565

รวม 5 ปี

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

47
0
47

13,964,000
0
13,964,000

86
7
93

16,067,600
1,540,000
17,607,600

77
10
87

18,270,500
2,590,000
20,860,500

45
8
53

14,658,500
2,410,000
17,068,500

25
8
33

7,022,000
2,950,000
9,972,000

280
33
313

69,982,600
9,490,000
79,472,600

1

20,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

9

300,000

4

530,000

4

530,000

5

540,000

5

540,000

5

540,000

23

2,680,000

5

550,000

6

600,000

7

610,000

7

610,000

7

610,000

32

2,980,000

14
9
11
10

3,375,865
800,000
9,338,800
475,000

16
7
10
10

3,425,865
676,000
9,308,800
475,000

23
7
9
10

3,034,740
676,000
1,984,000
475,000

22
7
9
10

2,984,740
676,000
1,984,000
475,000

20
6
9
10

2,874,740
376,000
1,984,000
475,000

95
36
48
50

15,695,950
3,204,000
24,599,600
2,300,000

3
47

70,000
14,059,665

3
46

70,000
13,955,665

3
52

70,000
6,239,740

3
51

70,000
6,189,740

3
48

70,000
5,779,740

15
244

350,000
46,149,550

36

จำนวน
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

ยุทธศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนกำรเกษตร
4.2 แผนงำนเคหะชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
5.2 แผนงำนเคหะชุมชน
5.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
6.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
รวม
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

2564

2565

รวม 5 ปี

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

2
1
3

80,000
30,000
110,000

3
1
4

100,000
30,000
130,000

3
8
11

100,000
730,000
830,000

3
2
5

100,000
60,000
160,000

3
1
4

100,000
30,000
130,000

14
13
27

480,000
850,000
1,330,000

18
0

550,000
0

22
1

559,050
490,000

30
1

1,164,050
250,000

30
3

1,164,050
5,100,000

30
0

1,164,050
0

130
5

4,601,200
5,840,000

4

70,000

5

90,000

5

90,000

5

90,000

5

90,000

24

430,000

22

620,000

28

1,139,050

36

1,504,050

38

6,354,050

35

1,254,050

159

10,871,200

5
5
129

584,000
584,000
29,887,665

5
5
182

584,000
584,000
34,016,315

5
5
198

584,000
584,000
30,628,290

6
6
160

684,000
684,000
31,066,290

5
5
132

584,000
584,000
18,329,790

26
26
801

3,020,000
3,020,000
143,823,350

37

จำนวน
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด อ้าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุม่ อนุภูมภิ าคลุม่ น้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน
แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

ถนน คสล. หมู่ที่ ๑
1 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากหนองครอง ถนนลาดยางหลุบกรุง
หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

2 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. จากหนองเชือก – สามารถสัญจรได้
บ้านนางปทุมทอง พันตา สะดวก
เอก

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

3 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. จากบ้านนางนงลักษ์ สามารถสัญจรได้
โททวง-ถนนลูกรังทาง สะดวก
ไปบ้านหนองโกน้อย

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

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

500,000

400,000

๓๘

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากถนนลาดยาง
หลุบกุง-โรงสีชุมชนบ้าน
รุ่งตะวัน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. หมู่ที่ 2
5 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.จากบ้านนายสุระ
สามารถสัญจรได้
มาตวังแสง – บ้านนางบัว สะดวก
ผัน ราชสุวรรณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว 50๐
เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร

160,000

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

6 โครงการปรับปรุงถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. เส้นจากหน้าวัด
สามารถสัญจรได้
เทวราช – บ้านนายคาพร สะดวก
นาชม

กว้าง ๕ เมตร ยาว
๒๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร

7 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. จากถนนลาดยาง – สามารถสัญจรได้
บ้านนางใบ ประทีปทน สะดวก

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

8 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากบ้านนางทองใส เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
รัดทา – บ้านนางพิน
สะดวก
ขวัญนาโชค หมู่ที่ ๒

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

100,000

115,000
กว้าง 5 เมตร ยาว
46 เมตร หนา
0.15 เมตร

๓๙

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
1,000,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าวัดเทวราช ด้านทิศ
ตะวันตก - หนองแห้ว
หมู่ที่ ๒

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางทองใส รัดทาบ้านนางบุญร่วม มูลตรี
บุตร หมู่ที่ ๒

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

ถนน คสล. หมู่ที่ 3
11 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.ตามคันคูหนองแห้ว สามารถสัญจรได้
หมู่ที่ 3
สะดวก

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

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000

180,000

800,000

๔๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

13 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.จากบ้านนางขน นา สามารถสัญจรได้
อุดม – ศาลปู่ตา
สะดวก

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

14 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. จากบ่อประปาเก่า- สามารถสัญจรได้
บ้านนายศิริ โยธิน
สะดวก
15 โครงการขยายถนน คสล. เพือ่ ให้ประชาชน
จากบ้านนางสาย ทา
สามารถสัญจรได้
ดิบ-บ้านนายประสิทธิ์
สะดวก
16 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เส้นบ้านนางผุย

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

17 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้านนายหนู
ศรีหาร-บ้านนายสมัย
อินตะมนต์

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
345,000 260,000
(ยาว 170 เมตร)

๔๑

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

270,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

400,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

200,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

105,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ยาว 130 เมตร)

150,000

ถนน คสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว ๑๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร
ถนน คสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว ๑๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร
ถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 7๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามารถสัญจรได้
บ้านนายเข็ม มยุโรวาท - สะดวก
บ้านนายสุวิทย์ บุญจันทา
หมู่ที่ ๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

19 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้รถสามารถ กว้าง 4 เมตร ยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ สัญจรได้สะดวก 200 เมตร หนา
3 บ้านโนนสะอาด
0.15 เมตร
ทางเข้าบ่อขยะ
ถนน คสล. หมู่ที่ ๔
20 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้านนางชั้น
คนคิด – ประปาหมู่บ้าน

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000

400,000

300,000

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. สายบ้านนางวันเพ็ญ สามารถสัญจรได้
ดีกลาง พร้อมวางท่อ 1 สะดวก
จุด หมู่ที่ 4

กว้าง 4 เมตร ยาว
30 เมตร หนา 0.15
เมตร

60,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านนายวีระ
แทนรินทร์ หมู่ที่ 4

กว้าง 4 เมตร ยาว
80 เมตร หนา 0.15
เมตร

160,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

๔๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. จากบ้านนายวาริ สามารถสัญจรได้
นทร์ ศรีโพธิ์ – บ้านนาย สะดวก
วีระ แทนรินทร์ หมู่ที ๔

กว้าง 5 เมตร ยาว
140 เมตร หนา
0.15 เมตร

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางกูล ลือเทพถนนรอบหมู่บ้านทางทิศ
เหนือ หมู่ที่ 4

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

25 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.จากบ้านนางสารวย สามารถสัญจรได้
สุขแดง-บ้านนางยวน ตา สะดวก
เกิด หมู่ที่ 4

กว้าง 4 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.15 เมตร

ถนน คสล. หมู่ที่ 5
26 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.จากสี่แยกกลาง
สามารถสัญจรได้
หมู่บ้าน-บ้านนางบุญเลี้ยง สะดวก
แสนน้อย หมู่ที่ 5

กว้าง 4 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.15 เมตร

27 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.สายกลางหมู่บ้าน
สามารถสัญจรได้
จุดทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สะดวก

กว้าง 6 เมตร ยาว
300 เมตร หนา
0.15 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000

120,000

200,000

200,000

900,000

๔๓

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนน
สามารถสัญจรได้
โจดสายกลางหมู่บ้าน จุด สะดวก
บ้านนางตุน่ สีมาเพชรบ้านนายศรัน ศิริรัง

กว้าง 6 เมตร ยาว
359 เมตร หนา
0.15 เมตร

29 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. สายบ้านนางหนูเล็ก สามารถสัญจรได้
หมู่ที่ ๕
สะดวก

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

30 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านนางบุญ
เลี้ยง – นานายศรีศักดิ์
หมู่ที่ ๕

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

31 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านนายสน –
บ้านนายแทน กรพรม
หมู่ที่ ๕

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000
360,000 357,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

100,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

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

115,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

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

302,500

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ยาว 120 เมตร)

๔๔

(ยาว 120 เมตร)

(ยาว 119 เมตร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

32 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามารถสัญจรได้
บ้านนายจ้าว ราชบุร-ี
สะดวก
บ้านนางสาววัชรินทร์ ศรี
ยะไชย หมู่ที่ 5
33

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางหนูเล็ก บุญ
มาตย์-บ้านนางหนู สืบ
ประยูร หมู่ที่ 5

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 5 เมตร ยาว
39 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 156 ตร.ม.

120,000
เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

35 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.จากบ้านนายบัญชา สามารถสัญจรได้
กลิ่นนวล-บ้านนางทอง สะดวก
จันทร์ นาเพ็ก หมู่ที่ 6

กว้าง 4 เมตร ยาว
250 เมตร หนา
0.15 เมตร

ถนน คสล. หมู่ที่ 6
34 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายบ้านนายสมพร
– บ้านนางอัว้ นาบารุง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
98,000

104,000

500,000

๔๕

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. จากบ้านนาย
สามารถสัญจรได้
อภิสิทธิ์ ภูมิลุน – สาม สะดวก
แยกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๖

กว้าง 5 เมตร ยาว
460 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

37 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.จากบ้านนางลาเพลิน สามารถสัญจรได้
ภาบน้อย-สวนนางมณี สะดวก
ขุนภิรมย์ หมู่ที่ 6

กว้าง 4 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

38 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.จากสี่แยกบ้านนาย สามารถสัญจรได้
พรเทพ พลเสนา-สวน
สะดวก
นางผัน บุญสนา หมู่ที่ 6

กว้าง 4 เมตร ยาว
90 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมไหล่ทาง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
487,000
262,500 262,500
(ยาว 195 เมตร)

(ยาว 105 เมตร)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

200,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

180,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ยาว 105 เมตร)

ถนน คสล. หมู่ที่ ๗
39 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้านนายสุวิทย์
มีอตุ สาห์-สามแยกด้าน
ทิศวันออก

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

150,000

๔๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายแยกกลาง
หมู่บ้าน – หนองเซียง

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

41 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากสามแยกด้าน
ทิศตะวันตก-ฝายน้าล้น
หมู่ที่ 7

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร

42 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. จากสามแยกด้าน สามารถสัญจรได้
ทิศตะวันออกสะดวก
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 7

กว้าง 4 เมตร ยาว
500 เมตร หนา
0.15 เมตร

43 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. จากบ้านนายหมุด สามารถสัญจรได้
คนคิด – ถนนลาดยางไป สะดวก
แวงน้อย หมู่ที่ ๗

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

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

ปริมาณงาน กว้าง 5
เมตร ยาว 830
เมตร หนา 0.15
เมตรพร้อมไหล่ทาง

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

2561
(บาท)
520,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

500,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

3,000,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

250,000

250,000

250,000

(ยาว 100 เมตร) (ยาว 100 เมตร)

250,000

(ยาว 100 เมตร)

(ยาว 100 เมตร)

350,000

250,000

250,000

(ยาว 100 เมตร)

(ยาว 100 เมตร)

250,000

(ยาว 140 เมตร) (ยาว 100 เมตร)

๔๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.จากทางเข้าหมู่บ้าน- สามารถสัญจรได้
โรงเรียน หมู่ที่ 7
สะดวก

กว้าง 5 เมตร ยาว
800 เมตร หนา
0.15 เมตร

46 โครงการก่อสร้าง
เพือ่ ให้ประชาชน
ถนนลาดยางจากหมู่บ้าน สามารถสัญจรได้
หมู่ที่ 7-ถนนลาดยางไป สะดวก
แวงน้อย

กว้าง 6 เมตร ยาว
1800 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
2,000,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

4,500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที่ ๘
47 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.สายแยกราชพัสดุ- สามารถสัญจรได้
นานายแล อาจธานี หมู่ที่ สะดวก
8

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

48 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายโนนไท – โนน
สะอาด

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

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

49 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.จากนานายแล อาจ สามารถสัญจรได้
ธานี-หนองฉิม พร้อมวาง สะดวก
ท่อระบายน้า ๑ จุด หมู่ที่
8

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

300,000

240,000

300,000

300,000

(ยาว 150 เมตร)

(ยาว 120 เมตร)

(ยาว 150 เมตร)

(ยาว 150 เมตร) (ยาว 60 เมตร)

700,000

190,000

๔๘

60,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

50 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. สายประปาหมู่บ้าน สามารถสัญจรได้
ช่วงบ้านนางประครอง สะดวก
มาบภา หมู่ที่ ๘

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดนการเททับ
คอนกรีตเดิม กว้าง 4
เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางข้าง
เดียว

ถนน คสล. หมู่ที่ 9
51 โครงการปรับปรุงไหล่
ทางถนน คสล.ซอยบ้าน
นายจันทร์ ปะวะเข

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

52 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ข้างศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านรุ่งตะวัน

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

53 โครงการปรับปรุง คสล. เพือ่ ให้ประชาชน
โดยการลงแอสฟัลติก
สามารถสัญจรได้
สายบ้านนางวรนุช ศรี สะดวก
ทวน-บ้านนางอาพร ทอง
จันทร์ หมู่ที่ 9

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

๓๐๐,๐๐๐

148,000

350,000

ถนน คสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 230 เมตร

๔๙

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

54 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล. จากบ้านนายเปลี่ยน สามารถสัญจรได้
เพชรบ่อใหญ่ – บ้าน
สะดวก
นางสด ประวาระณา
หมู่ที่ ๙

ถนน คสล. หมู่ที่ 10
55 โครงการปรับปรุงถนน
คสล.จากบ้านนายเทวิน
ภูนา-ถนนลาดยาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงานขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว
50 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่
น้อยกว่า 300
ตารางเมตร พร้อม
ติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

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

56 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.สายจากบ้านนางวง สามารถสัญจรได้
เดือน คาใบ-บ้านนางบิน สะดวก
พันตาเอก

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

57 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากบ้านนางปทุม
ทอง-นานายสมชาย
พรรณโรจน์

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

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

2561
(บาท)
154,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

375,000

50000

600,000

๕๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

58 โครงการขยายไหล่ทาง เพือ่ ให้ประชาชน
พร้อมเทคอนกรีตเป็นถนน สามารถสัญจรได้
เส้นทางเข้า อบต.ท่าวัด สะดวก

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

59 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คสล.หมู่ที่ 10 บ้านโคก สามารถสัญจรได้
ล่าม 2 จากโรงสีชุมชน - สะดวก
นานายชู หันแจด

กว้าง 4 เมตร ยาว
300 เมตร หนา
0.15 เมตร

60 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากโสกดินแดงหลักจุม้ หมู่ที่ 10

กว้าง 4 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

360,000

240,000

(ยาว 180 เมตร)

(ยาว 120 เมตร)

400,000

61 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้รถสามารถ กว้าง ๔ เมตร ยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ สัญจรได้สะดวก ๑๕๓ เมตร หนา 0.
๑๐ บ้านโคกล่าม ๒ สาย
๑๕ เมตร
ข้างศาลาประชาคม หมู่
๑๐ – โรงเรียนบ้านหนอง
แวงท่าวัด

308,000

๕๑

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

62 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้รถสามารถ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ สัญจรได้สะดวก
๑๐ บ้านโคกล่าม ๒
สายทางด้านทิศใต้หนอง
เชือก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง ๔ เมตร ยาว
360 เมตร หนา 0.
๑๕ เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 800
ตร.ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
320,000
(ยาว 200 เมตร)

(ยาว 160 เมตร)

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินลูกรัง
63 โครงการลงหินลูกรังจาก เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
นานายแป ไปไหน –นา สัญจรและขนถ่าย ๑,๐๐๐ เมตร หนา
นางรัตน์ประเสริฐ หมู่ที่ 1 ผลผลิตทาง
๐.๒๐ เมตร
การเกษตร

210,000

64 โครงการลงหินลูกรังถนน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
เส้นป่าช้าบ้านลาด
สัญจรและขนถ่าย ๑,2๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.15 เมตร
การเกษตร
65 โครงการลงหินลูกรังตาม
คันคูลาห้วยหนองหัววัว
หมู่ที่ ๕

260,000

150,000

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๒,๐๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

๕๒

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

66 โครงการลงหินลูกรังจาก
ทางเข้าศาลปู่ตา-นานาง
ทองใบ คามี หมู่ที่ 6

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย 250 เมตร หนา
ผลผลิตทาง
0.10 เมตร
การเกษตร

67 โครงการลงหินลูกรังสาย
ทางแยกเข้าศาลปู่ตา –
ฝายลาดเอียงลาห้วยกุด
ลาด หมู่ที่ ๖

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย 1,500 เมตร หนา
ผลผลิตทาง
เฉลีย่ 0.10 เมตร
การเกษตร

68 โครงการลงหินลูกรังสาย
บ้านนางทองจันทร์ นา
เพ็ก – ฝายลาดเอียงลา
ห้วยกุดลาด จุดนานางสุ
มาลัย ถามณี หมู่ที่ ๖

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย 1000 เมตร หนา
ผลผลิตทาง
เฉลีย่ 0.20 เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๑๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

121,600

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

240,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

69 โครงการลงหินลูกรังจาก เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
บ้านนายคามาย-ฝายลาด สัญจรและขนถ่าย ๑,๐๐๐ เมตร หนา
เอียง หมู่ที่ ๖
ผลผลิตทาง
๐.๒๐ เมตร
การเกษตร
70 โครงการลงหินลูกรังสาย
บ้านนางผัน บุญสนาหนองเผือ หมู่ที่ ๖

2565
(บาท)
75,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

240,000

50,000

๕๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

71 โครงการลงหินลูกรังสาย เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
คันคูห้วยกดลาด หมู่ที่ ๖ สัญจรและขนถ่าย ๑,๕๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร
72 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ ให้รถสามารถ กว้าง 4 เมตร ยาว
โดยการลงหินลูกรัง หมู่ที่ สัญจรได้สะดวก ๕๓0 เมตร หนา 0.
๖ บ้านลาด สายทาง
๑0 เมตร
เชื่อมลาห้วยกุดลาด-คันคู
ลาห้วยนา

2561
(บาท)
180,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

79,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

73 โครงการลงหินลูกรังจาก
หนองบอน – โคกหัว
หล่อน หมู่ที่ ๗

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๒,๐๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

150,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

74 โครงการลงหินลูกรังจาก
โรงสีชุมชนจุดนานายชู
หันแจด – ถนนลาดยาง
ไปหลุบกุง หมู่ที่ ๙

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๑,๐๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

350,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

74,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

75 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่ ให้รถสามารถ กว้าง ๔ เมตร ยาว
โดยการลงหินลูกรัง หมู่ที่ สัญจรได้สะดวก รวม๕๐๐ เมตร หนา
๙ บ้านรุ่งตะวัน สาย
0.๑0 เมตร
โรงสีชุมชน-ที่นายชู หัน
แจด

๕๔

ที่

โครงการ

76 โครงการลงหินลูกรังสาย
หนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๑,๐๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

77 โครงการลงหินลูกรังจาก เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
นานายถวิล แพนน้อย – สัญจรและขนถ่าย ๕๐๐ เมตร หนา
ลาห้วยหนองโดน หมู่ที่ ๙ ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร
78 โครงการลงหินลูกรังจาก
นานายพรมมา จันทะ
ดวง-นายนางจ่อย พิลา
เคน หมู่ที่ 9

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๒,๐๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

79 โครงการลงหินลูกรังถนน
จากนองผักบุ้งถนนลาดยางไปแวงน้อย
หมู่ที่ 10

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๓๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

50,000

200,000

80 โครงการลงหินลูกรังสาย เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
นานางฉวีวรรณ หนองผือ สัญจรและขนถ่าย 1,0๐๐ เมตร หนา
หมู่ที่ 10
ผลผลิตทาง
๐.2๐ เมตร
การเกษตร

250,000

๕๕

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

30,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

81 โครงการลงหินลูกรังจาก
นานายชู หันแจดถนนลาดยางไปหลุบกุง
หมู่ที่ 10

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๑,๐๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

82 โครงการลงหินลูกรังสาย
นานายใบ ดูระยับ – นา
นายปองพล อุปรามานะ
หมู่ที่ 10

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย 8๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000

80000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก
83 โครงการลงหินคลุกจาก เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
โสกดินแดง-นานางทอง สัญจรและขนถ่าย 7๐๐ เมตร หนา
จันทร์ บุตรมาตย์ หมู่ที่ 1 ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร
84 โครงการลงหินคลุกจาก
โสกดินแดง-ดอนสัมพันธ์
หมู่ที่ 1

266,000

700,000

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๒๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

๕๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

85 โครงการลงหินคลุกจาก
แยกโสกดินแดง-หลักจุม้
หมู่ที่ ๑

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๓,๕๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

86 โครงการลงหินคลุกจาก
นานายประเสริฐ จันทะ
ดวง-นานายอนุชิต
อภิรักษ์ หมู่ที่ 2

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 3.50 เมตร
สัญจรและขนถ่าย ยาว ๑,0๐๐ เมตร
ผลผลิตทาง
หนา ๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

87 โครงการลงหินคลุกจาก
บ้านนายประสาน สาโลนานายวัชกร วานิด หมู่ที่
2

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย
๑,0๐๐ เมตร
ผลผลิตทาง
หนา ๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

330,000

88 โครงการลงหินคลุกจาก เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
นานายเรียน ศิลารัง – สัญจรและขนถ่าย 1,๐๐๐ เมตร หนา
หนองสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร
89 โครงการลงหินคลุกจาก
บ้านจันทร์ สวนชัยภูมิ –
โนนบ้านสระ หมู่ที่ ๓

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๒,๐๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

250,000

200,000

๕๗

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
600,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

380,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

90

โครงการ

โครงการลงหินคลุกจาก
วัดศรีสวัสดิ์ – แยกทาง
ลาดยางไปแวงน้อย หมู่ที่
๓

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย
๑,๐๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

91 โครงการลงหินคลุกจาก
นานางอุดม-นานายพอน
ชั่งขาว หมู่ที่ 3

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย 2๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

92 โครงการลงหินคลุกจาก
หมู่บ้าน-สะพานกรมโยธา
ตามคันคูลาห้วยรวง หมู่ที่
4

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย 8๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

220,000

93 โครงการลงหินคลุกจาก เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
บ้านนายช่วง สืบประยูร- สัญจรและขนถ่าย 260 เมตร หนา
ลาห้วยหนองหัววัว หมู่ที่ 5 ผลผลิตทาง
0.10 เมตร
การเกษตร
94 โครงการลงหินคลุกจาก เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
นานางสงวน –บ้านหนอง สัญจรและขนถ่าย ๒,๐๐๐ เมตร หนา
ม่วง หมู่ที่ ๖
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

80,000

๔๐๐,๐๐๐

๕๘

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

20,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

95 โครงการลงหินคลุกจาก
บ้านนายบัญชา กลิ่น
นวล-ฝายน้าล้น หมู่ที่ ๖

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๑,๐๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

96 โครงการลงหินคลุกถนน
ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้านถนนลาดยางไปแวงน้อย
หมู่ที่ 7

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย
2,๐๐๐ เมตร
ผลผลิตทาง
หนา ๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

97 โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินตับจากนา
นายสมัย โสธร-นานาย
บุญล้น หานุภาพ หมู่ที่ 7

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย
๑,๕๐๐ เมตร
ผลผลิตทาง
หนา ๐.๒๐ เมตร
การเกษตร

98 โครงการลงหินคลุก
ทางเข้าวัดป่าศัทธาธรรม
หมู่ที่ 8

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย
๘๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

99 โครงการลงหินคลุกจาก เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
โสกดินแดง-หนองหญ้ารัง สัญจรและขนถ่าย
1,0๐๐ เมตร
กา หมู่ที่ 9
ผลผลิตทาง
หนา ๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

100,000

๕๙

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

200,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

120,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

240,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

100 โครงการลงหินคลุกจาก เพือ่ ใช้ในการ
โรงสีชุมชน-นานางผ่องศรี สัญจรและขนถ่าย
ทับละคร หมู่ที่ 9
ผลผลิตทาง
การเกษตร
101 โครงการลงหินคลุกถนน
สายจากนานายดาว อัค
จันทร์ – นานายสุทัศน์
ภูมูล หมู่ที่ 10

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กว้าง 4 เมตร ยาว
800 เมตร หนา
0.10 เมตร

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๘๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

โครงการปรับปรุงถนนดิน
102 โครงการยกรูปถนนดิน
เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๕ เมตร ยาว
สายจากหนองครอง-วัด สัญจรและขนถ่าย ๕๐๐ เมตร หนา
ใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 1
ผลผลิตทาง
๐.๕๐ เมตร
การเกษตร
103 โครงการยกรูปถนนดิน
เพือ่ ให้รถสามารถ กว้าง 4 เมตร ยาว
หมู่ที่ 1 สายลาดยางหลุบ สัญจรได้สะดวก 1,000 เมตร หนา
กุง-นานางลี ช่วงสุดลาด
เฉลีย่ 0.30 เมตร
ยางจุดยังไม่ถึง ๓ แยก

๗๐,๐๐๐

๙๕,๐๐๐

๖๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
150,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

160,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

104 โครงการยกรูปถนนดิน
เพือ่ ให้รถสามารถ กว้าง 5 เมตร ยาว
หมู่ที่ ๑ สายลาดยางหลุบ สัญจรได้สะดวก 1,000 เมตร หนา
กุงถึงจุด 3 แยกโปร่งแดง
เฉลีย่ 0.30 เมตร

105 โครงการยกรูปถนนดิน
หมู่ที่ ๑ สายลาดยาง
หลุบกุง-หนองโคกกลาง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๑๙,๐๐๐

239,000

เพือ่ ให้รถสามารถ กว้าง 5 เมตร ยาว
สัญจรได้สะดวก 2,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

106 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
จากหนองแดง-โสกดินแดง สัญจรและขนถ่าย ๘๐๐ เมตร หนา
หมู่ที่ 1
ผลผลิตทาง
๐.๖๐ เมตร
การเกษตร

90,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

107 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
จากนานายแป ไปไหน- สัญจรและขนถ่าย ๑๘,๐๐ เมตร หนา
โคกหัวล่อน หมู่ที่ 1
ผลผลิตทาง
๐.๕๐ เมตร
การเกษตร

150,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

50,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

108 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากถนนลาดยาง นานางสอง พันตาเอก
หมู่ที่ 1

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๕ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๓๐๐ เมตร หนา
ผลผลิตทาง
๐.๕๐ เมตร
การเกษตร

๖๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

109 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สายรอบดอนสัมพันธ์ หมู่ สัญจรและขนถ่าย ๒,๐๐๐ เมตร หนา
ที่ 1
ผลผลิตทาง
๐.๓๐ เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000

19,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

110 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สัญจรได้สะดวก
ทางแยกถนนลาดยางหลักจุม้

กว้าง 4 เมตร ยาว
2,700 เมตร หรือ
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
10,800 ตารางเมตร

111 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม
สัญจรได้สะดวก
ทางแยกถนนลาดยางโคกหัวหล่อน

กว้าง 4 เมตร ยาว
2,900 เมตร หรือ
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
11,600 ตารางเมตร

20,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

112 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สัญจรได้สะดวก
จากหนองเชือก-ดอน
สัมพันธ์

กว้าง 4 เมตร ยาว
1,800 เมตร หรือ
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
10,800 ตารางเมตร

12,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

113 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
จากหนองผักบุ้ง-นานาง สัญจรและขนถ่าย
แก้ว โทแก้ว หมู่ที่ 3
ผลผลิตทาง
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนโดย
การถมดิน กว้าง 4
เมตร ยาว 850
เมตร สูงเฉลี่ย 0.50
เมตร ปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 1,700
ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
คสล.Ø 0.40 เมตร
จานวน 2 จุด รวม
12 ท่อน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
111,000

114 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
จากนานายพงษ์ – น้า
สัญจรและขนถ่าย ๘๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐
บาดาลเก่า หมู่ที่ ๓
ผลผลิตทาง
เมตร
การเกษตร
115 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
จากนานางไข่ – ลาห้วย สัญจรและขนถ่าย ๒๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐
หลุ่งจาน หมู่ที่ ๓
ผลผลิตทาง
เมตร
การเกษตร
116 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ตามคันคูลาห้วยหลุ่งจาน
จากบ้านโนนสะอาด –
บ้านรวง หมู่ที่ ๓

60,000

20,000

50,000

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๓ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๕๐๐ เมตร
ผลผลิตทาง
การเกษตร

๖๓

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

117 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานางเลี้ยง ไกรวันนานายพิมพ์ บุญมาตย์
หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๑,๕๐๐ เมตร สูง
ผลผลิตทาง
๐.๕๐ เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

118 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
จากนานายอุทิศ-นานาย สัญจรและขนถ่าย ๑,๕๐๐ เมตร สูง
เดือน โงนขา หมู่ที่ 3
ผลผลิตทาง
๐.๕๐ เมตร
การเกษตร
119 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
ถมดิน กว้าง 4 เมตร
จากหนองสระสี่เหลี่ยม- สัญจรและขนถ่าย ยาว 1,500 เมตร
บ้านรวง
ผลผลิตทาง
หนา 0.30 เมตร
การเกษตร
120 โครงการปรับเกรดตาม
คันคูหนองแวง/หนอง
ผักบุ้ง

50,000

กว้าง 5 เมตร ยาว
700 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 2,800
ตารางเมตร

6,000

๖๔

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

200,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

130,000

เพือ่ ให้รถสามารถ กว้าง 5 เมตร ยาว
สัญจรได้สะดวก 600 เมตร

121 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สัญจรได้สะดวก
จากวัดศรีสวัสดิ์-อบต.ท่า
วัด

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

122 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ กว้าง 4 เมตร ยาว
หมู่ที่ 4 บ้านรวง คันคู สัญจรได้สะดวก 1,700 เมตร หรือ
ลาห้วยรวง
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
6,800 ตารางเมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

123 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
จากสะพานโยธาธิการ – สัญจรและขนถ่าย ๓๐๐ เมตร
นานางชั้น คนคิด หมู่ที่ ๔ ผลผลิตทาง
การเกษตร

25,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

124 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
ทางเข้าป่าช้าสาธารณะ สัญจรและขนถ่าย ๒๐๐ เมตร
ประโยชน์บ้านลาด
ผลผลิตทาง
การเกษตร

100,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

125 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๓ เมตร ยาว
คันคูลาห้วยกุดลาดช่วง สัญจรและขนถ่าย ๑,๐๐๐ เมตร สูง
นานายเดช หมู่ที่ 6
ผลผลิตทาง
๐.๒๐ เมตร
การเกษตร

240,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

90,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

126 โครงการปรับปรุงถนนดิน
คันคูลาห้วยนานตอนล่าง
ช่วงนานายดาษ เมตร
สันเทียะ หมู่ที่ 6

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๓ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๑,๐๐๐ เมตร สูง
ผลผลิตทาง
๐.๓๐ เมตร
การเกษตร

๖๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

127 โครงการปรับปรุงถนนดิน
สายคันคูลาห้วยกุดลาด
จากบ้านนางทองจันทร์
นาเพ็ก-บ้านนายวิชัย
ชาวสวน หมู่ที่ 6

เพือ่ ใช้ในการ
ถมดิน กว้าง 4 เมตร
สัญจรและขนถ่าย ยาว 200 เมตร
ผลผลิตทาง
หนา 0.50 เมตร
การเกษตร

128 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากประตูโขงด้าน
ตะวันตกวัดมุจรินทร์-ลา
ห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 7

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๕๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐
ผลผลิตทาง
เมตร
การเกษตร

129 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลาห้วยส้มป่อยจากนานาย
เวช พิมพ์ศรี – นานาง
ทองคา แสนละคร หมู่ที่
๗

เพือ่ ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

130 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานายสุ่น พิจารน์ โคกหัวล่อน หมู่ที่ 7

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

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

98,000

320,000

เพือ่ ใช้ในการ กว้าง 6 เมตร ยาว
สัญจรและขน 800 เมตร สูงเฉลี่ย
ถ่ายผลผลิต
0.80 เมตร
ทางการเกษตร

๖๖

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

60,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

131 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ตามคันคูลาห้วยจากนา
นายหนูนา ประเสริฐ
วงษา-นานายอรุณ ประ
โพธิ์ทัง หมู่ที่ 7

เพือ่ ใช้ในการ ถมดิน กว้าง 4 เมตร
สัญจรและขน ยาว 500 เมตร
ถ่ายผลผลิต
หนา 0.30 เมตร
ทางการเกษตร

132 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ตามคันคูลาห้วยจากนา
นางบัวพา บุญโนนแต้ –
ฝายน้าล้น นานายอ
รุณ ประโพธิ์ทัง หมู่ที่ 7

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย 610 เมตร สูงเฉลี่ย
ผลผลิตทาง
0.50 เมตร
การเกษตร

133 โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินตับจากนา
นายสมัย โสธร – นา
นายบุญล้น หานุภาพ
หมู่ที่ 7

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย 1500 เมตร หนา
ผลผลิตทาง
เฉลีย่ 0.20 เมตร
การเกษตร

134 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
จากหมู่บ้าน-หนองระเริง สัญจรและขนถ่าย ๕๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐
หมู่ที่ 8
ผลผลิตทาง
เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

80,000

๖๗

2565
(บาท)
42,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

92,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

120,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

135 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
จากหมู่บ้าน-หนองระเริง สัญจรและขนถ่าย ๕๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐
หมู่ที่ 8
ผลผลิตทาง
เมตร
การเกษตร
136 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
จุดฝายน้าล้นของกรม
สัญจรและขนถ่าย 1000 เมตร สูงเฉลี่ย
ทรัพย์ หมู่ที่ 8
ผลผลิตทาง
0.30 เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)
80,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

92,000

137 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง 4 เมตร ยาว
คันคูหนองระเริง หมู่ที่ 8 สัญจรและขนถ่าย 800 เมตร หนา
ผลผลิตทาง
0.10 เมตร
การเกษตร
138 โครงการยกรูปถนนดิน
เพือ่ ให้ในการ
รอบเขตสาธารณะโคกหัว สัญจรและขนถ่าย
ล่อน หมู่ที่ 1
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 จานวน
4 จุด รวม 28 ท่อน

45,000

200,000

๖๘

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

139 โครงการปรับปรุงถนนดิน
จากนานายดาว อุค
จันทร์-นานายสุทัศน์ ภู
มูล หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้ในการ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
สัญจรและขนถ่าย ๒,๐๐๐ เมตร สูง
ผลผลิตทาง
๐.๑๐ เมตร
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000

140 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพือ่ ใช้ในการ
ถมดิน กว้าง 4 เมตร
สายหลังบ้านนายคาพันธ์ สัญจรและขนถ่าย ยาว 250 เมตร สูง
ศรีมนตรีสง่า หมู่ที่ 10 ผลผลิตทาง
0.60 เมตร
การเกษตร

100,000

4,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

141 โครงการปรับเกรดถนน เพือ่ ให้รถสามารถ
หินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านลาด สัญจรได้สะดวก
สามแยกทางเข้า
หมู่บ้าน-สามแยกตูย้ าม

กว้าง 6 เมตร ยาว
430 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 2,580
ตารางเมตร

142 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 6 บ้านลาด จากที่ สัญจรได้สะดวก
นางสงวน นาบารุง-สาม
แยกถนนลาดยาง

กว้าง 4 เมตร ยาว
1,200 เมตร หรือ
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
4,800 ตารางเมตร

8,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

143 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 6 บ้านลาด สาย สัญจรได้สะดวก
รอบหมู่บ้าน จุดบ้านนาง
ทองจันทร์ นาเพ็ก-บ้าน
นายบัญชา กลิ่นนวล

กว้าง 4 เมตร ยาว
360 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 1,440
ตารางเมตร

8,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๖๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

144 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
สัญจรได้สะดวก
น้อย ทางเข้าหมู่บ้านด้าน
ทิศตะวันตก

กว้าง 5 เมตร ยาว
1,800 เมตร หรือ
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
9,000 ตารางเมตร

145 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
สัญจรได้สะดวก
น้อย สายแยกหมู่บ้าน
ด้านทิศตะวันออกถนนลาดยาง

กว้าง 5 เมตร ยาว
800 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 4,000
ตารางเมตร

146 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
สัญจรได้สะดวก
น้อย จากทางแยก
ถนนลาดยาง-ที่นาย
ทองสุ่น พิจารณ์
147 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท
สัญจรได้สะดวก
จากสามแยกราชพัสดุ-ที่
นายบุญจันทร์ พลอยขุน
ทด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

7,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

กว้าง 4 เมตร ยาว
750 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 3,000
ตารางเมตร

5,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

กว้าง 4 เมตร ยาว
700 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 2,800
ตารางเมตร

4,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๗๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

148 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท
สัญจรได้สะดวก
ทางเข้าหนองระเริง จุดที่
นางเติม รวงน้อย-ที่นาง
สารวย สุขแดง

กว้าง 4 เมตร ยาว
450 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 1,800
ตารางเมตร

149 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท
สัญจรได้สะดวก
รอบหนองระเริง จากที่
นางสารวย สุขแดง-ที่
นางราตรี ชายวิริยางกูล

กว้าง 5 เมตร ยาว
950 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 4,750
ตารางเมตร

150 โครงการปรับเกรดถนนดิน เพือ่ ให้รถสามารถ
หมู่ที่ 10 รอบหนอง
สัญจรได้สะดวก
เชือกด้านทิศใต้-ด้านทิศ
ตะวันตก

กว้าง 5 เมตร ยาว
650 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 3,250
ตารางเมตร

วางท่อระบายน้าและท่อส่งน้า
151 โครงการวางท่อระบาย เพือ่ ระบายน้า
น้าหมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ภายในหมู่บ้าน
สายจากศาลากลางบ้านบ้านนายวิชัย ทัพเจริญ
(ทั้ง 2 ข้าง)

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

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

9,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

5,000

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

๓๕๐,๐๐๐

๗๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

152 โครงการวางท่อรายบาย เพือ่ ระบายน้า
น้าจากบ้านนายเลา-บ้าน ภายในหมู่บ้าน
นายไสว ไชยไข หมู่ที่ 1

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

153 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนายอวน ประ ภายในหมู่บ้าน
สันแพงศรี-หนองเชือก
หมู่ที่ 1

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

154 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนายหนา
ภายในหมู่บ้าน
สุรเชษฐ์-บ้านนายทองดี
คูณเศษ หมู่ที่ 1

วางท่อ คสล. ๐.๔๐
เมตร ยาว 215
เมตร บ่อพัก 22 บ่อ

155 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนายขาว-บ้าน ภายในหมู่บ้าน
นายเลา หมู่ที่ 1
156 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนายบุญหนาภายในหมู่บ้าน
บ้านนายค่าย ทับแสนลี
หมู่ที่ 1

2561
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

320,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

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

165,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

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

345,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

225,000

๗๒

ที่

โครงการ

157 โครงการวางท่อระบาย
น้าหลังศาลปู่ตา หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน

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

158 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
ลาห้วยขั่วน้อยจุดนานาย ภายในหมู่บ้าน
เลื่อน ขาจันทึก หมู่ที่ ๑

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

159 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จุดนานางพลศรี ฉายานุ ภายในหมู่บ้าน
รักษ์ หมู่ที่ 1

วางท่อ คสล.Ø 0.30
ถมดินกลบ ยาว
100 เมตร

160 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนางไหล คนคิด- ภายในหมู่บ้าน
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1

วางท่อ คสล.Ø 0.40
เมตร ยาว 150
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

95,000

60,000

๗๓

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

200,000 ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

161 โครงการวางท่อลอด
เพือ่ ระบายน้า
ถนนลาดยางเพือ่ ให้น้าลง ภายในหมู่บ้าน
หนองครอง จานวน 2 จุด

วางท่อ คสล.Ø 0.80
เมตร จานวน 16
ท่อน

162 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนางสงบ กว้าง ภายในหมู่บ้าน
ทะเล-บ้านนานสุวัฒน์
ประวาระณา หมู่ที่ 2

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

163 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากหลังวัดเทวราช –
ภายในหมู่บ้าน
บ้านนางวนิดา แก้วกัลยา
หมู่ที่ 2

วางท่อระบายน้า
คสล. ขนาด 0.40
เมตร จานวน 88
ท่อน พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร
จานวน 10 บ่อ
ความยาวรวม 98
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

300,000

150,000

๗๔

2565
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

164 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนางจวง นันทะ ภายในหมู่บ้าน
แสน-บ้านนายสมัย วงษา
เวียง หมู่ที่ 2

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

165 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนายอรุณ มาละ ภายในหมู่บ้าน
ตา-บ้านนายไล พรมวัน
หมู่ที่ 2

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

166 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนางดวงรัตน์ อือ้ ภายในหมู่บ้าน
ชัยตระกูล-บ้านนางวนิดา
แก้วกัลยา หมู่ที่ 2

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

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

๗๕

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

250,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

675,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

167 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนางย่อย จันทะ ภายในหมู่บ้าน
ดวง-บ้านนายคาพร นาชม
หมู่ที่ 2

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

168 โครงการวางท่อระบาย เพือ่ ระบายน้า
น้าทิศตะวันตกหนองแห้ว ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๓

วางท่อ คสล. ขนาด
Ø ๐.๔๐ เมตร
ระยะทาง ๕๐ เมตร

169 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนายอาพร สา
ภายในหมู่บ้าน
วิถี-หนองแห้ว หมู่ที่ 3

170 โครงการวางท่อส่งน้าเข้า เพือ่ ระบายน้า
หนองระเริงหมู่ที่ ๔
ภายในหมู่บ้าน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
675,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

25,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

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

300000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

วางท่อ คสล. ขนาด
Ø ๐.๔๐ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

200,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

๗๖

ที่

โครงการ

171 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าจากบ้านนาย
วารินทร์ ศรีโพธิ-์ บ้าน
นางสาอาง หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ขนาด
Ø ๐.๔๐ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

172 โครงการวางท่อส่งน้าเข้า เพือ่ ระบายน้า
หนองผือ หมู่ที่ 6
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ PVC ขนาด
Ø 10 นิ้ว ยาว 100
เมตร

173 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนางทองใบ ลง ภายในหมู่บ้าน
ลาห้วย หมู่ที่ 6

วางท่อ คสล. ขนาด
Ø ๐.๖๐ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

174 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากบ้านนายสินธนู อาจ ภายในหมู่บ้าน
อานวย-นางทองใบ คามี
หมู่ที่ 6

วางท่อระบายน้า
คสล. ขนาด 0.40
เมตร จานวน 105
ท่อน พร้อมบ่อพัก
ทุกระยะ 10 เมตร
จานวน 12 บ่อ
ความยาวรวม 117
เมตร

175 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากสวนนางอนงค์ คง ภายในหมู่บ้าน
ศิลา – บ้านนางผิน ศิลา
รัง หมู่ที่ 6

วางท่อระบายน้า
คสล. ขนาด 0.40
เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทางยาวรวม
145 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

180,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

198,500

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

50,000

100,000

๗๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

176 โครงการวางท่อส่งน้าเข้า เพือ่ ระบายน้า
ทาเล หนองบอน หมู่ที่ ๗ ภายในหมู่บ้าน

วางท่อ คสล. ขนาด
Ø ๐.๖๐ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

177 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากโรงสีชุมชน-สี่แยก
ภายในหมู่บ้าน
ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7

วางท่อ คสล.Ø ๐.4๐
ยาวรวม 250 เมตร

178 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
จากโรงเรียน-สี่แยกศาลปู่ ภายในหมู่บ้าน
ตา หมู่ที่ 7

วางท่อ คสล.Ø ๐.4๐
ยาวรวม 150 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

150,000

350,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

179 โครงการวางท่อส่งน้าเข้า เพือ่ แก้ไขปัญหา วางท่อ พีวีซี Ø 10
หนองระเริง ไปหนองฉิม การขาดแคลนน้า นิ้ว พร้อมถมดิน
หมู่ที่ ๘
ใช้อปุ โภค
ระยะทาง 668 เมตร

405,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

180 โครงการขุดลอกทางน้า เพือ่ ระบายน้า
สาธารณะประโยชน์จาก
นานายแล อาจธานี-นา
นางประจวบ แสงสุวรรณ

81,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย
4.0 เมตร ยาว 100
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00
เมตร

๗๘

ที่

โครงการ

181 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าแบบตัวยูจาก
โรงเรียน-บ้านนาง
ประจวบแสงสุวรรณ
ด้านทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพือ่ ระบายน้า

วางท่อระบายแบบ
ตัวยู ความยาว 180
เมตร

230,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

182 โครงการก่อสร้างราง
เพือ่ ระบายน้า
ระบายน้าแบบตัวยูจาก
โรงเรียน-สี่แยกทางไป
หนองระเริง ด้านทิศ
เหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

วางท่อระบายแบบ
ตัวยู ความยาว 200
เมตร

250,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

183 โครงการก่อสร้างราง
เพือ่ ระบายน้า
ระบายน้าแบบตัวยูจาก
บ้านนางประจวบ แสง
สุวรรณ-บ้านนางจีระพันธ์
อาจธานี หมู่ที่ 8

วางท่อระบายแบบ
ตัวยู ความยาว 180
เมตร

230,000

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

184 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ระบายน้า
หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน
จากบ้านนางหนูเตียนบ้านนางจ่อยพิลาเคน

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

ความยาวของท่อ ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

กองช่าง

100,000

๗๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า า เพือ่ รองรับการ
185 โครงการขยายเขตไฟฟ้
ระยะทาง 500 เมตร
แรงต่าจากบ้านนางทองดี ขยายตัวของ
จตุรงค์-บ้านางเครือวัลย์ หมู่บ้านให้มีระบบ
หมู่ที่ 3
ไฟฟ้าใช้
186 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าจากบ้านนางอาภา
ขวัญนาโชค-สวนนางสม
พร หมู่ที่ 3

๓๐๐,๐๐๐

เพือ่ รองรับการ
ระยะทาง 500 เมตร
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

๓๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

187 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ รองรับการ
หมู่ที่ 3
แรงต่าภายในหมู่บ้าน หมู่ ขยายตัวของ
ที่ 3
หมูบ่ ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

188 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าจากบ้านนาย
สมโภชน์ สุขแดง – ฝาย
มิยาซาวา หมู่ที่ ๔

70,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

เพือ่ รองรับการ
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

189 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ รองรับการ
หมู่ที่ 5
แรงต่าภายในหมู่บ้าน หมู่ ขยายตัวของ
ที่ 5
หมูบ่ ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

๘๐

ที่

โครงการ

190 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าภายในหมู่บ้าน จุด
บ้านนายวิรัตน์ คาใดบ้านนายอภิสิทธิ์ ภูมิลุน
หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพือ่ รองรับการ
หมู่ที่ 6
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

191 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ รองรับการ
หมู่ที่ 6
แรงต่าภายในหมู่บ้าน หมู่ ขยายตัวของ
ที่ 6
หมูบ่ ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

192 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ รองรับการ
หมู่ที่ 7
แรงต่าภายในหมู่บ้าน หมู่ ขยายตัวของ
ที่ 7
หมูบ่ ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

300,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

193 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าด้านทิศเหนือ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

เพือ่ รองรับการ
จานวน 5 ต้น
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

194 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าภายในหมู่บ้าน
จากบ้านนายชูเกียรติ ศรี
ทอง-หนองฉิม หมู่ที่ ๘

เพือ่ รองรับการ
จานวน ๑๐ ต้น
ขยายตัวของ
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

50,000

50,000

๘๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

195 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ รองรับการ
หมู่ที่ 9
แรงต่าภายในหมู่บ้าน หมู่ ขยายตัวของ
ที่ 9
หมูบ่ ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้
196 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าจากศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 10โรงเรียนบ้านหนองแวงท่า
วัด

เพือ่ รองรับการ
ระยะทาง 200 เมตร
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

197 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าจุดบ้านนางคาน
ทองดีนอก หมู่ที่ 10

เพือ่ รองรับการ
จานวน 3 ต้น
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

198 โครงการไฟฟ้าเพือ่
เพือ่ ให้มีระบบ
การเกษตรจากนานายไสว ไฟฟ้าเพือ่
ไชยไข-นานายเส็ง ไชย การเกษตร
ไย หมู่ที่ 1

ระยะทาง 800 เมตร

199 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากบ้านนาง
นงลักษ์-ถนนเส้นไปบ้าน
หนองโกน้อย หมู่ที่ 1

ระยะทาง 800 เมตร

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

60,000

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๘๒

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

75,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

200 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากบ้านนาง
กนกวรรณ-บ้านนายชุม
พล เศษฐมนี หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร

201 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากโสกดิน
แดง-นานางเฉวียน ประ
โพธิ์ศรี หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร

202 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากโสกดิน
แดง-นานางบุญจันทร์
บุตรมาตย์ หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร

203 โครงการขายเขต
เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงเพือ่
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากนานายจูม การเกษตร
อันพิมพ์-หลุบกรุง หมู่ที่ 1

ระยะทาง ๓,๐๐๐
เมตร

204 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตร จากดอน ไฟฟ้าเพือ่
ปู่ตา-นานายหลั่น โทแก้ว การเกษตร
หมู่ที่ ๓

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

๑,๐๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

120,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐

๘๓

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

205 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรจาก
หมู่บ้าน – สระสี่เหลี่ยม
หมู่ที่ ๓

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

206 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรจาก
สะพาน ๒ – นานายเคน
ไฟรถแสง หมู่ที่ ๓

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

207 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรจากบ้าน
นายจันทร์ทอน สวน
ชัยภูมิ – โนนงิ้วหมู่ที่ ๓

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

จานวน ๒๐ ต้น
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

208 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตรจากนา
ไฟฟ้าเพือ่
นายบุญธรรม – ศาลปู่ตา การเกษตร
หมู่ที่ ๓

จานวน ๑๐ ต้น
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

209 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรจากบ้าน
นายนาชัย-บ้านนางกนก
ภรย์ หมู่ที่ 3

จานวน ๑๐ ต้น
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

๘๔

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

150,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

200,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

100,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

210 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตรจากบ้าน ไฟฟ้าเพือ่
นายวีระ แทนริน – นา การเกษตร
นางบัว รวงน้อย หมู่ที่ ๔

ระยะทาง ๓๐๐
เมตร

211 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรจาก
หมู่บ้าน – นานายมณี
ดุกบุราณ หมู่ที่ ๕

จานวน ๕ ต้น
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

212 โครงการขยายไฟฟ้าเพือ่ เพือ่ ให้มีระบบ
การเกษตรจากบ้านนาง ไฟฟ้าเพือ่
ผัน บุญสะนา – บ้านนาง การเกษตร
เข็ม สมแวง หมู่ที่ ๖

ระยะทาง ๑,๐๐๐
เมตร

213 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรจากบ้าน
นายคามวล เมืองวงษ์นานายหนูนา ประเสริฐ
วงษา หมู่ที่ ๗

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

จานวน ๖ ต้น
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

214 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตรจากบ้าน ไฟฟ้าเพือ่
นายระมุด พิมพ์ทอง – การเกษตร
นานายสมัย โสธร หมู่ที่
๗

จานวน ๑๕ ต้น
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000

50,000

250,000

60,000

150,000

๘๕

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ที่

โครงการ

215 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรจากบ้าน
นางสาวนาตยา
ประเสริฐวงษา - โรงน้า
เทพธารา หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทาง 780

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
195,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

216 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตรจาก
ไฟฟ้าเพือ่
หมู่บ้าน-หนองระเริง หมู่ที่ การเกษตร
8

จานวน ๑๕ ต้น
ระยะทาง ๕๕๐ เมตร

217 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตรสายดอน ไฟฟ้าเพือ่
สัมพันธ์ จากโรงสีชุมชน การเกษตร
บ้านรุ่งตะวัน-บ้านนางบุญ
เลียบ หมู่ที่ ๙

ระยะทาง ๑,๐๐๐
เมตร

218 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตรสายหนอง ไฟฟ้าเพือ่
หญ้ารังกา หมู่ที่ ๙
การเกษตร

ระยะทาง ๑,๕๐๐
เมตร

370,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

219 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตรสายนา
ไฟฟ้าเพือ่
นายสุทัศน์ ภูมูล หมู่ที่ ๙ การเกษตร

ระยะทาง ๑,๐๐๐
เมตร

250,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐

250,000

๘๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

220 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรจากโรงสี
ชุมชน-นานางผ่องศรี
ทับละคร หมู่ที่ ๙

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

221 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรเส้นดอน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 9

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร

๔๐๐,๐๐๐

222 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรเส้น
นานายชมพล-นานาย
สุดใจ โสธร หมู่ที่ 10

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 2,000
เมตร

223 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตรเส้นนานาง ไฟฟ้าเพือ่
เพ็ง หมั่นจิตร หมู่ที่ 10 การเกษตร

ระยะทาง 600 เมตร

224 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่ ให้มีระบบ
เพือ่ การเกษตรจากบ้าน ไฟฟ้าเพือ่
แม่ปุ่น-นาพ่อที วิจติ รโชติ การเกษตร
หมู่ที่ 10

ระยะทาง 600 เมตร

2561
(บาท)

๔๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๘๗

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

225 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ การเกษตรเส้นทาเล
โศกดินแดง-นาพ่อใบ
บุตรมาตย์ หมู่ที่ 10

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 600 เมตร

226 โครงการขยายไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากบ้านนาง
ปทุมทอง-นานายชู หัน
แจด
หมู่ที่ 10

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง1,000
เมตร

227 โครงการไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรจากบ้านนาง
ปทุมทอง-ดอนสัมพันธ์
หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร

จานวน 15 จุด

โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
228 โครงการขยายไฟฟ้าแสง เพือ่ ให้ประชาชน
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ มีความปลอดภัย
๑
เวลากลางคืน
229 โครงการขยายไฟฟ้าแสง เพือ่ ให้ประชาชน
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ มีความปลอดภัย
๒
เวลากลางคืน

หมู่ที่ 2

2561
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

400,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพือ่ การเกษตร

กองช่าง

๑๕๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๒๕๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๘๘

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

230 โครงการขยายไฟฟ้าแสง เพือ่ ให้ประชาชน
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ มีความปลอดภัย
๓
เวลากลางคืน

จานวน 16 จุด

231 โครงการขยายไฟฟ้าแสง เพือ่ ให้ประชาชน
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ มีความปลอดภัย
๔
เวลากลางคืน

จานวน 4 จุด

232 โครงการขยายไฟฟ้าแสง เพือ่ ให้ประชาชน
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ มีความปลอดภัย
๕
เวลากลางคืน

จานวน ๕ จุด

233 โครงการขยายไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน จุด
บ้านนายวิรัตน์ คาใดบ้านนายอภิสิทธิ์ ภูมิลุน
หมู่ที่ ๖

จานวน ๕ จุด

เพือ่ ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

234 โครงการขยายไฟฟ้าแสง เพือ่ ให้ประชาชน
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ มีความปลอดภัย
๘
เวลากลางคืน

จานวน ๑๓ จุด

235 โครงการขยายไฟฟ้าแสง เพือ่ ให้ประชาชน
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ มีความปลอดภัย
๙
เวลากลางคืน

จานวน ๕ จุด

2561
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

40,000

๔๐,๐๐๐

๑๐๔,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๘๙

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

236 โครงการขยายไฟฟ้าแสง เพือ่ ให้ประชาชน
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ มีความปลอดภัย
๑๐
เวลากลางคืน

จานวน ๘ จุด

237 ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
ตาบลท่าวัด

เพือ่ ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
เวลากลางคืน

หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐
ภายในตาบลท่าวัด

238 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในตาบลท่าวัด

เพือ่ ซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างที่
ชารุด

หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐
ภายในตาบลท่าวัด

239 ติดตัง้ ไฟสปอร์ตไลน์และ
ไฟฟ้าแสงสว่าง

เพือ่ ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย

สนามกีฬา อบต.ท่า
วัด และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่าวัด

240 โครงการติดตัง้ สัญญาณ เพือ่ ให้ประชาชน
ไฟกระพริบจุดสี่แยกบ้าน มีความปลอดภัย
โคกล่าม หมู่ที่ 10

สี่แยกบ้านโคกล่าม
หมู่ที่ ๑๐

241 โครงการติดตัง้ แผงโซล่า
เซลจุดประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2

เพือ่ ให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 2

242 โครงการติดตัง้ แผงโซล่า เพือ่ ให้มีระบบ
เซลจุดหนองสระสี่เหลี่ยม ไฟฟ้าใช้
หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

2561
(บาท)
50,000

๑๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

จานวนจุดซ่อมแซม ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

จานวนที่ตดิ ตัง้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๘๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

๑๕๐,๐๐๐

50,000

50,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

๙๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

243 โครงการปรับปรุงระบบ เพือ่ ให้ประชาชนมี ระบบประปาหมู่บ้าน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ระบบน้าประปาที่ หมู่ที่ ๑๐
ได้มาตรฐาน
244 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน
ตาบลท่าวัด หมู่ที่ ๑ -หมู่
ที่ ๑๐

เพือ่ ให้ประชาชนมี ระบบประปาหมู่บ้าน
ระบบน้าประปาที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐
ได้มาตรฐานและ
การจัดการที่ดี

245 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพือ่ การเกษตรเขตพืน้ ที่
หมู่ที่ 7

เพือ่ กักเก็บน้าไว้
อุปโภค-บริโภค

หมู่ที่ 7

246 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพือ่ การเกษตรเขตพืน้ ที่
หมู่ที่ 9

เพือ่ กักเก็บน้าไว้
อุปโภค-บริโภค

หมู่ที่ 9

เพือ่ กักเก็บน้าไว้
อุปโภค-บริโภค

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐
ตาบลท่าวัด

247 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพือ่ การเกษตร
ภายในตาบลท่าวัด
248 อุดหนุนสานักงานไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอพล

เพือ่ รองรับการ
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10
ขยายตัวของ
ตาบลท่าวัด
หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

50,000

50,000

๕๐๐,๐๐๐
400,000

๕๐๐,๐๐๐
400,000

๙๑

๕๐๐,๐๐๐
400,000

๕๐๐,๐๐๐
400,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

จานวนจุดที่
ดาเนินการ

ประชาชนมีน้าไว้
ใช้อปุ โภค-บริโภค

กองช่าง

จานวนจุดที่
ดาเนินการ

ประชาชนมีน้าไว้
ใช้อปุ โภค-บริโภค

กองช่าง

จานวน จุดที่
๕๐๐,๐๐๐ ดาเนินการ

ประชาชนมีน้าไว้
ใช้อปุ โภค-บริโภค

กองช่าง

400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุม่ อนุภูมภิ าคลุม่ น้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.2 แผนการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขุดลอกลาห้วย เพือ่ ขุดลอกหนองน้า กว้าง ๑8bเมตร ยาว
หลุ่งจานตอนกลางจากนา ที่ตนื้ และเก็บน้าไว้ใช้ ๑,๐๐๐ เมตร ลึก
นายประกอบ นากุล - นา ในการเกษตร
เฉลีย่ ๑.5 เมตร
นายเย็น ศรีบุญโรจน์ หมู่
ที่ 2

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

2 โครงการขุดลอกลาห้วย เพือ่ ขุดลอกหนองน้า กว้าง ๑๕ เมตร ยาว
หลุ่งจานจุดนานางคาตา- ที่ตนื้ และเก็บน้าไว้ใช้ ๑,๐๐๐ เมตร ลึก
นานายพันธ์ โทแก้ว หมู่ที่ ในการเกษตร
เฉลีย่ ๑ เมตร
3
3 โครงการขุดลอกลาห้วย
รวงตอนล่าง จุดนานาย
พิชิน เจริญสุข-บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ ๔

๔๕๐,๐๐๐

เพือ่ ขุดลอกหนองน้า กว้าง ๒๒ เมตร ยาว
ที่ตนื้ และเก็บน้าไว้ใช้ ๑,๕๐๐ เมตร ลึก
ในการเกษตร
๒.๕๐ เมตร

4 โครงการขุดลอกหนองเพ็ก เพือ่ ขุดลอกหนองน้า กว้าง ๙๐ เมตร ยาว
หมู่ที่ ๕
ที่ตนื้ และเก็บน้าไว้ใช้ ๑๘๐ เมตร ลึก ๒
ในการเกษตร
เมตร

๙๐๐,๐๐๐

92

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร

กองช่าง

500,000 ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร

กองช่าง

ที่

โครงการ

5 โครงการขุดลอกลาห้วย
กุดลาดตอนบน หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพือ่ ขุดลอกหนองน้า กว้าง ๒๐ เมตร ยาว
ที่ตนื้ และเก็บน้าไว้ใช้ ๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๒
ในการเกษตร
เมตร

6 โครงการขุดลอกลาห้วย เพือ่ ขุดลอกหนองน้า กว้างเฉลี่ย 9 เมตร
กุดลาดช่วงหลังวัดไทยนิยม ที่ตนื้ และเก็บน้าไว้ใช้ ลึกเฉลี่ย 2 เมตร
หมู่ที่ 6
ในการเกษตร
ยาว 1,000 เมตร

350,000

9 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร ยาว
ลาดเอียง ลาห้วยขัวน้อย ในการเกษตรในช่วง 20เมตร สูง ๑.๕๐
จุดนานางสารอง-นานาย ฤดูแล้ง
เมตร
ทองม้วน หมู่ที่ 1
10 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง 4 เมตร ยาว
ลาดเอียงลาห้วยขัวน้อย ในการเกษตรในช่วง 16 เมตร สูง 2 เมตร
จุดนานายคาตัน วงค์ภูดร ฤดูแล้ง
ความลาดเอียง 1:1
หมู่ที่ 1

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
1,000,000 ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

200,000

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกหนองย่าปู่ เพือ่ ขุดลอกหนองน้า กว้าง 50 เมตร ยาว
หมู่ที่ 9
ที่ตนื้ และเก็บน้าไว้ใช้ 60 เมตร ลึก 1
ในการเกษตร
เมตร
ฝายกักเก็บน้า
8 โครงการฝายแบบลาด
เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร ยาว
เอียงลาห้วยหลุ่งจาน จุด ในการเกษตรในช่วง 20เมตร สูง ๑.๕๐
นานางเสวียง-นานางเลี้ยง ฤดูแล้ง
เมตร
หมู่ที่ ๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000

250,000

93

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง 4 เมตร ยาว
ลาดเอียงห้วยหลุ่งจาน จุด ในการเกษตรในช่วง 18 เมตร สูง 2 เมตร
นานายเคลือบ แก้วคอน ฤดูแล้ง
ความลาดเอียง 1:1
ไทย หมู่ที่ 1

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000

12 โครงการขุดลอกลาห้วย เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง 18 เมตร ยาว
หลุ่งจานตอนกลางจากนา ในการเกษตรในช่วง 1,000 เมตร ลึก
นายประกอบ นากุล - นา ฤดูแล้ง
105 เมตร
นายเย็น ศรีบุญโรจน์ หมู่
ที่ 2
13 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร ยาว
ลาดเอียงจุดนานายหมิก ในการเกษตรในช่วง ๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐
บุพชาติ หมู่ที่ ๓
ฤดูแล้ง
เมตร

๒๕๐,๐๐๐

14 โครงการก่อสร้างฝายลาด เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร ยาว
เอียงจุดนานายพันธ์ โท ในการเกษตรในช่วง ๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐
แก้ว หมู่ที่ ๓
ฤดูแล้ง
เมตร
15 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร ยาว
ลาดเอียงจุดนานายหนู ศรี ในการเกษตรในช่วง ๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐
หาร หมู่ที่ ๓
ฤดูแล้ง
เมตร

๒๕๐,๐๐๐
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

500,000 ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

๒๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร สูง 2
ลาดเอียงลาห้วยรวง
ในการเกษตรในช่วง เมตรยาว 16 เมตร
ตอนล่างจุดนานายห่วง
ฤดูแล้ง
ความลาดเอียด 1:1
เขื่อนโพธิ์ หมู่ที่ ๔

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

20 โครงการซ่อมแซมฝายลาด เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ เทคอนกรีตเสริม
เอียงจุดทางข้ามไปบ้านทุ่ง ในการเกษตรในช่วง เหล็ก กว้าง ๕ เมตร
มน หมู่ที่ 6
ฤดูแล้ง
ยาว ๑๕ เมตร หนา
๐.๑๐ (รายละเอียด
ตามแบบที่กาหนด)

๙๐,๐๐๐
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

200,000

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

50,000

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

200,000

19 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ สะพานคอนกรีต
คอนกรีตข้ามลาห้วยนาจุด ในการเกษตรในช่วง กว้าง 3 เมตร ยาว
นานางสุมาลัย หมู่ที่ 6 ฤดูแล้ง
20 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

17 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร สูง 2
ลาดเอียงลาห้วยไส้ไก่ หมู่ที่ ในการเกษตรในช่วง เมตรยาว 16 เมตร
5
ฤดูแล้ง
ความลาดเอียด 1:1
18 โครงการซ่อมแซมฝายน้า เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ สันฝายกว้าง 5 เมตร
ล้นลาห้วยกุดลาด จุดนา ในการเกษตรในช่วง สูง 2 เมตร ความ
นายสัมผัส อุน่ โล หมู่ที่ 6 ฤดูแล้ง
ยาวฝาย 16 เมตร

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการซ่อมแซมสะพาน เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ เปลี่ยนไม้ปูพนื้
ไม้ลาห้วยนา จุดนานาง ในการเกษตรในช่วง สะพานพร้อม
สวงน นาบารุง หมู่ที่ 6 ฤดูแล้ง
ซ่อมแซมโครงสร้าง
สะพาน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร ยาว
ลาดเอียงจุดนานายบุญ
ในการเกษตรในช่วง ๒๒ เมตร สูง ๑.๕๐
มาก คงศิลา หมู่ที่ ๗
ฤดูแล้ง
เมตร

200,000 ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างฝาย
เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ ฝายชะลอน้ากว้าง 4
ชะลอน้าจุดนานายปภาวิน ในการเกษตรในช่วง เมตร ยาว 18 เมตร
สิงห์เดช (ลาห้วยส้มป่อย) ฤดูแล้ง
หมู่ที่ 7

100,000 ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้าจุดนานายสยาม
แก้วไพฑูรย์ (ลาห้วย
ส้มป่อย)

เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ ฝายชะลอน้ากว้าง 4
ในการเกษตรในช่วง เมตร ยาว 18 เมตร
ฤดูแล้ง

๑๐๐,๐๐๐

เก็บน้า

25 โครงการทาประตูปิดเปิด เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ ประตูเปิด-ปิดน้า
น้าจุดสะพานนานาง
ในการเกษตรในช่วง ขนาด 2.50x1 ม.
ละออง หมู่ที่ 8
ฤดูแล้ง
จานวน 4 ช่อง

600,000

96

ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 ก่อสร้างฝายแบบลาดเอียง เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร ยาว
หมู่ท๙ี่ จุดนานางใบ จ่ามี ในการเกษตรในช่วง ๒๒ เมตร สูง ๑.๕๐
เคน ลาห้วยหลุ่งจาน
ฤดูแล้ง
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร ยาว
ลาดเอียงลาห้วยหลุ่งจาน ในการเกษตรในช่วง ๒0เมตร สูง 2 เมตร
จุดนานายสุเทพ ประสัน ฤดูแล้ง
ความลาดเอียง 1:1
แพงศรี หมู่ที่ 9

80,000

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมฝายจุด
นานายเย็น ศรีบุญโรจน์
(สะพาน 2) หมู่ที่ 9

80,000

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

200,000 ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ เทคอนกรีตเสริม
ในการเกษตรในช่วง เหล็กลอดใต้ฝาย
ฤดูแล้ง
ความยาวรวม 18
เมตร หนา 0.20
เมตร ลึก 1 เมตร

29 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ สันฝายกว้าง 4 เมตร
ลาดเอียงลาห้วยขัวน้อย ในการเกษตรในช่วง ยาว 15 เมตร สูง 2
จุดนานางเส็ง ศิริแวว หมู่ ฤดูแล้ง
เมตร
ที่ 10
30 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ สันฝายกว้าง 4 เมตร
ลาดเอียงลาห้วยหลุ่งจาน ในการเกษตรในช่วง ยาว 15 เมตร สูง 2
จุดนานายชุมพล ศรีทวน ฤดูแล้ง
เมตร
หมู่ที่ 10

200,000
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ สันฝายกว้าง 4 เมตร
ลาดเอียงลาห้วยหลุ่งจาน ในการเกษตรในช่วง ยาว 15 เมตร สูง 2
จุดนานายเลี้ยง นานันท์ ฤดูแล้ง
เมตร
หมู่ที่ 10

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

32 โครงการก่อสร้างฝายกัก เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ สันฝายกว้าง 4 เมตร
เก็บน้าลาห้วยกุดลาด ช่วง ในการเกษตรในช่วง ยาว 24 เมตร สูง 2
นาแม่เฉียว หมู่ที่ 6
ฤดูแล้ง
เมตร

350,000

33 โครงการก่อสร้างฝายแบบ เพือ่ ใช้กกั เก็บน้าไว้ใช้ กว้าง ๔ เมตร ยาว
ลาดเอียงจุดนานาย
ในการเกษตรในช่วง ๒๒ เมตร สูง ๑.๕๐
ประมวล ประมะคัง (ลา ฤดูแล้ง
เมตร
ห้วยส้มป่อย) หมู่ที่ ๗
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

200,000 ปริมาตรน้าที่กกั ประชาชนมีน้าใช้
เก็บน้า
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุม่ อนุภูมภิ าคลุม่ น้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการส่งเสริมกาปลูก
พืชผักปลอดสารพิษ

เพือ่ ให้เกษตรกรมี
สุขภาพดี

2 อุดหนุนสานักงานเกษตร
อาเภอแวงน้อย โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
อาเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

เพือ่ ให้เกษตรกรที่มี เกษตรกรในตาบล
ปัญหาด้าน
ท่าวัด
การเกษตรในพืน้ ที่
สามารถเข้าถึง
บริการทางวิชาการ
และได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้าน
การเกษตรอย่าง
ครบวงจรในคราว
เดียวกัน

2561
(บาท)

เกษตรกรในตาบล
ท่าวัด
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

20,000
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20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร
20,000 ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกษตรกรมี
สุขภาพดี

สานักปลัด

ครัวเรือน
เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาให้
เกษตรกรมีความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสริม
การเกษตรตาม
แนวทาง
พระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

สานักปลัด

๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการส่งเสริมและ เพือ่ ส่งเสริมและ
สตรีในพืน้ ที่ตาบลท่า
พัฒนาศักยภาพของ พัฒนาศักยภาพ
วัด
สตรี ตาบลท่าวัด
สตรีดา้ นอาสาสมัคร
ในชุมชน และ
บทบาทสตรีตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

2561
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมี
รายได้เพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีรายได้
เสริม และทักษะ
ทางอาชีพมากขึ้น

สานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานเศรษฐกิจ
ชุมชน

เพือ่ ให้สมาชิก
สมาชิกกองทุน
กองทุนเงิน
เศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิจชุมชนได้มี ตาบลท่าวัด
เงินหมุนเวียนและ
ลงทุนด้านอาชีพ

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 ประชาชนมี
รายได้เพิม่ ขึ้นไม่
ต่ากว่า30,000
บาท/คน/ปี

เพือ่ ให้สมาชิก
กองทุนเงินเศรษฐกิจ
ชุมชนได้มีเงิน
หมุนเวียนและลงทุน
ด้านอาชีพ

สานักปลัด

3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

เพือ่ เป็นศูนย์
ผู้สูงอายุในชุมชน
ส่งเสริมอาชีพและ และประชาชนทั่วไป
การถ่ายทอดภูมิ
ในตาบลท่าวัด
ปัญญาของผู้สูงอายุ
ในชุมชน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้สูงอายุ/
ประชาชนมี
รายได้เพิม่ ขึ้น

ยกระดับและพัฒนา
รูปแบบการวัด
บริการและ
สวัสดิการทางสังคม
เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

สานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สาหรับ
ผู้สูงอายุและบุคคลที่
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

เพือ่ เสริมสร้างการ
พัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุ
และผู้เข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ

5 โครงการฝึกอาชีพ
ให้กบั ประชาชนใน
ตาบลท่าวัด

เพือ่ ให้ประชาชนมี ประชาชนในพืน้ ที่
อาชีพเสริมและมี ตาบลท่าวัด
รายได้เพิม่ ขึ้น

2561
(บาท)

ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่
วัยผู้สูงอายุในตาบล
ท่าวัด

200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

200,000
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200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุมีพนื้ ที่
เรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ ภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดารงสืบทอดเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน

สานักปลัด

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนในตาบล
อบรม
ท่าวัดทุกหมู่สามารถ
ฝึกอาชีพและนาไป
ประกอบอาชีพได้

สานักปลัด

2565
(บาท)
30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ
80เกิดการ
รวมกลุ่มเพือ่
ส่งเสริมสุขภาพ
กายใจจากการ
ทากิจกรรม
ร่วมกัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองแวงท่าวัด
ค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ ให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง บ้านหนองแวงท่าวัด
แวงท่าวัด ได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโตตาม
วัย

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
รวงโนนไทโนนโจด
ค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ ให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนรวง'โนนไท บ้านรวงโนนไทโนน
โนนโจด ได้
โจด
รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโตตาม
วัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,024,000 1,024,000 940,000
940,000

428,000

428,000
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300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
940,000 จานวนนักเรียนที่
ได้รับประทาน
อาหารกลาง

300,000 จานวนนักเรียนที่
ได้รับประทา
อาหารกลางวัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
หนองแวงท่าวัด
ได้รับประทาน
อาหารและเจริญ
เติมโตตามวัย

กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียน
กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านรวง
โนนไทโนนโจดได้
รับประทาน
อาหารและ
เจริญเติบโตตาม
วัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 อุดหนุนโรงเรียนป่าไม้ เพือ่ ให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียน
อุทิศ 1 (บ้านลาด)
โรงเรียนป่าไม้อทุ ิศ 1 ป่าไม้อทุ ิศ 1 (บ้าน
ค่าอาหารกลางวัน
(บ้านลาด) ได้
ลาด)
รับประทานอาหาร
และเจริญเติบโตตาม
วัย

4 โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าวัด

2561
(บาท)
80,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
4,000
4,000

2565
(บาท)
4,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนนักเรียนที
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

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

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

เพือ่ ให้เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวัดได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโตตาม
วัย

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่า
วัด

577,200

577,200

431,200

431,200

431,200 จานวนนักเรียนที
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าวัด
เจริญเติบโตตาม
วัย

5 สนับสนุนอาหารเสริม เพือ่ ให้เด็กเล็กศูนย์
(นม)
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัด และ
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตตาบลท่าวัด ได้
ดืม่ นมและ
เจริญเติบโตตามวัย

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่าวัด
และนักเรียนโรงเรียน
ในเขต ตาบลท่าวัด

962,965

962,965

726,180

726,180

726,180 จานวนเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
ประทานอาหาร
เสริม(นม)

เพือ่ ให้เด็กเล็กใน กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด
และนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
ตาบลท่าวัดได้ดมื่
นมและ
เจริญเติบโตตาม
วัย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการจัดงานวันแม่ เพือ่ ให้เด็กศูนย์ฯ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
แห่งชาติ
รู้คุณและแสดงความ เด็กเล็กอบต.ท่าวัด
รักต่อมารดา

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

2565
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนประชาชนที่ เด็กเล็กในศูนย์
เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัด

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

7 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

เพือ่ ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กให้เป็นไปอย่าง
เต็มตามศักยภาพ

จัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ เช่น
การวาดภาพระบายสี
การตอบปัญหา
กิจกรรมการแสดงบน
เวที ฯลฯ

20,000

20,000

40,000

40,000

40,000

จานนวนเด็กที่เข้า เด็กและเยาวชน
ร่วมกิจกรรม
ในเขตตาบลท่า
วัดได้รับความรู้
บทบาท
ความสาคัญตน
และได้รับการ
พัฒนาการการ
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

8 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทางานช่วง
ปิดภาคเรียน

เพือ่ ให้นักเรียน
นักเรียน ,นักศึกษาใน
นักศึกษาใช้เวลาว่าง เขตตาบลท่าวัด
ให้เป็นประโยชน์
ในช่วงปิดเทอม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนนักเรียนที่ นักเรียนนักศึกษา กองการศึกษาฯ
ทางานช่วงปิดเทอม ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
ในช่วงปิดเทอม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละความพึง
พอใจ

9 โครงการฝึกซ้อม
เพือ่ เตรียมพร้อมรับ ฝึกซ้อมป้องกัน
ป้องกันอุบัตภิ ัยศูนย์ สถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัตภิ ัยศูนย์พัฒนา
พัฒนาเด็ก อบต.ท่าวัด และเกิดความ
เด็กเล็ก 1ครั้งต่อปี
ปลอดภัย
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เด็กมีความ
ปลอดภัยกรณี
เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการจัดการเรียน
การสอน

เพือ่ ให้มีวัสดุ
การศึกษา ในการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้

11 โครงการประเมิน
พัฒนาการเด็ก

เพือ่ ให้เด็กเล็กมี
ประเมินพัฒนาการ
พัฒนาการทั้ง 4
เด็กอย่างน้อยปีละ 4
ด้านเหมาะสมตามวัย ครั้ง รายงาน
ผู้ปกครองทราบ

12 โครงการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

เพือ่ เบิกจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

วัสดุการศึกษาตาม
รายการที่
คณะกรรมการฯ
คัดเลือก

2561
(บาท)
188,700

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
188,700
149,600
149,600

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

เด็กเล็กอายุ 3-4ปี
ได้รับค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
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ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

58,760

58,760

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
149,600 ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
วัสดุการศึกษา

ไม่ใช้
ร้อยละของเด็กมี
งบประมาณ พัฒนาการดีขึ้น

58,760

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
ทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ
สังคมและ
สติปัญญา

กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
ทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ
สังคมและ
สติปัญญา

กองการศึกษาฯ

ร้อยละความพึง เด็กเล็กอายุ 3-4 กองการศึกษาฯ
พอใจในการใช้
ปี ได้รับค่า
อุปกรณ์การเรียนฯ หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการเด็กเล็กสุข
นิสัยดี รักษ์โลกใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

เพือ่ สร้างเสริมสุข
นิสัยที่ดแี ก่เด็กเล็ก
เพือ่ ฝึกฝนให้เด็กเล็ก
มีระเบียบวินัย เพือ่
ส่งเสริมให้เด็กเล็ก
รักความสะอาด
เพือ่ ปลูกจิตสานึกให้
เด็กรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดประสบการณ์สุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ
แก่เด็กเล็ก จัด
กิจกรรม ๕ ส.อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
เด็กเล็กได้เรียนรู้นอก
ห้องจากสถานที่จริง
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/
เดือน

14 โครงการปู่ยา่ ตาม
ยายสอนหลาน

เพือ่ ปลูกฝังให้เด็ก
เล็กได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรม
และประเพณี
สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ตาม
แบบที่ สถ.กาหนด
เพือ่ ให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ผ่านการเล่น
เด็กเล็กพัฒนานา
การสมวัย

ปู่ ย่า ตายาย สอน
เด็กเล็กเกีย่ วกับ
มรดกทางวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
อีสานอย่างน้อยเดือน
สร้างสนามเด็กเล็ก
สร้างปัญญาจานวน
4 ฐานได้แก่ สระน้า
อินจัน สระทารก
ค่ายกลspider man
เรือสลัดลิง

15 โครงการสนามเด็ก
เล็กสร้างปัญญา

2561
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

10,000

20,000

50,000
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20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนผู้ที่เข้าร่วม เด็กเล็กตระหนัก
โครงการ
และเห็นคุณค่า
ของมรดกทาง
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
จานวนผู้ที่เข้าร่วม เด็กเล็กได้เรียนรู้
โครงการ
ผ่านการเล่นโดย
ใช้สนามเด็กเล็ก
สร้างปัญญา

กองการศึกษาฯ

2565
(บาท)
ไม่ใช้
จานวนผู้ที่เข้าร่วม เด็กมีสุขนิสัยที่ดี กองการศึกษาฯ
งบประมาณ โครงการ
แก่เด็ก เด็กเล็กมี
ระเบียบวินัยและ
รักความสะอาด
เด็กเล็กมีความ
รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

20,000

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการฝึกการ
เรียนรู้ดา้ นภาษาและ
ความรู้พนื้ ฐาน
เกีย่ วกับประเทศใน
กลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

เพือ่ ให้เด็กเล็กมี
ความพร้อมทางด้าน
ภาษา เพือ่ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ดา้ น
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

17 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้พนื้ ฐาน
เกีย่ วกับประเทศ
อาเซียนให้แก่เด็กเล็ก

เพือ่ ให้เด็กเล็กมี
ความรู้พนื้ ฐาน
เกีย่ วกับประเทศ
อาเซียน

จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
พืน้ ฐานแก่เด็กเล็ก
เกีย่ วกับประเทศ
อาเซียน

18 โครงการจัดงาน
บัณฑิตน้อย

เพือ่ ใช้กจิ กรรม
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
บัณฑิตน้อยสร้าง
เด็กเล็ก อบต.ท่าวัด
ความสัมพันธ์อนั ดีให้
เกิดขึ้นระหว่าง
นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง

19 โครงการจัดงานวัน
ไหว้ครู

เพือ่ ให้เด็กระลึกถึง
พระคุณของครู
อาจารย์

จัดกิจกรรมไหว้ครู

2561
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

10,000

10,000

10,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
ไม่ใช้
จานวนครั้งในการ เด็กเล็กมีความรู้ กองการศึกษาฯ
งบประมาณ จัดประสบการณ์ ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน

จานวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กเล็กมีความรู้ กองการศึกษาฯ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับ
ประเทศอาเซียน
และมีความพร้อม
ในการก้าวสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
จานวนเด็กที่เข้า
งบประมาณ ร่วมโครงการ

เกิดความสัมพันธ์ กองการศึกษาฯ
อันดีระหว่าง
นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
จานวนเด็กที่เข้า
งบประมาณ ร่วมโครงการ

เด็กระลึกถึง
พระคุณของครู
อาจารย์

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดประสบการณ์

เพือ่ ให้มีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
ในการจัด
ประสบการณ์เด็กเล็ก

สื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยสาหรับการ
จัดประสบการณ์
เพียงพอ

21 โครงการปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ เก็บข้อมูลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างเป็นระบบ

จัดเก็บข้อมูลเด็กเล็ก
ข้อมูลครูผู้ดแู ลเด็ก

22 โครงการพัฒนาครู
โดยส่งครูเข้าร่วม
อบรมตามแผนงาน
ต่างๆตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและหน่วยงาน
อืน่ จัดอบรม

เพือ่ เพิม่ พูนความรู้
ด้านการศึกษาให้กบั
ครูผู้ดแู ลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถนา
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการทางาน

ครูผู้ดแู ลเด็ก
ผู้บริหารท้องถิ่น
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

2561
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

40,000

20,000

20,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
ไม่ใช้
ร้อยละความพึง
งบประมาณ พอใจในการใช้
เทคโนโลยี

ไม่ใช้
ร้อยละความพึง
งบประมาณ พอใจของ
ผู้รับบริการ

20,000

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสื่อการเรียน
การสอนที่
ทันสมัยในการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ

มีข้อมูลเกีย่ วกับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เป็นระบบ
สะดวก ง่ายต่อ
การสืบค้น

กองการศึกษาฯ

ครูผู้ดแู ลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ดา้ น
การศึกษา
สามารถนา
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
การทางานเพิม่
มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
ไม่ใช้
จานวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูผู้ดแู ลเด็ก มี
ความรู้ดา้ นการ
สอนเพิม่ ขึ้น

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

23 โครงการนิเทศภายใน เพือ่ นิเทศการสอน
ของครูผู้ดแู ลเด็ก
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ของครูผู้ดแู ลเด็ก

ครูผู้ดแู ลเด็กได้รับ
การนิเทศอย่างน้อย
ภายเรียนละ ๒ ครั้ง

24 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทา
หลักสูตร ศพด.และ
จัดกิจกรรมตาม
หลักสูตร

เพือ่ ครูผู้ดแู ลเด็กได้
จัดทาแผน
ประสบการณ์ การ
เรียนรู้ได้เหมาะสม
กับวัยและ
พัฒนาการของเด็ก

เพือ่ ทากิจกรรม การ
เรียนการสอนเด็กเล็ก
ในแต่ละวัน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
จานวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ โครงการ

ครูมีความรู้
ความสามารถใน
การจัดทา
หลักสูตรได้
เหมาะสมกับเด็ก
ในแต่ละช่วงอายุ

25 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

เพือ่ ติดตามผลการ
ดาเนินการตามตัว
บ่งชี้ทุกองค์ประกอบ
ของ ศมส. เพือ่
เตรียมความพร้อม
ในการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปีละ ๑
ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
ผลการประเมิน
งบประมาณ คุณภาพอยูใ่ น
ระดับดี

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

109

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

26 โครงการร่วมกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมการ
วันสาคัญทางศาสนา เรียนรู้ดา้ นคุณธรรม
และประเพณีตา่ งๆ
และจริยธรรม เพือ่
ส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ได้รับประสบการณ์
โดยตรงและได้ทา
กิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เพือ่ ส่งเสริม
ให้เด็กได้มีจติ อาสา
และบาเพ็ญ
ประโยชน์ที่สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนาและ
ประเพณีตา่ งๆ ของ
ชุมชน เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบู
ชา วันพระ
ประเพณีทอดเทียน
พรรษา ประเพณี
ลอยกระทง จัด
กิจกรรมเด็กเล็กออก
เรียนรู้นอกสถานที่
แหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราญช์
ชาวบ้าน จัดกิจกรรม
เด็กเล็กบาเพ็ญ
ประโยชน์ที่สาธารณะ
เช่น สวนสาธารณะ
วัด ฯลฯ

2561
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
ไม่ใช้
จานวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กได้เรียนรู้ดา้ น กองการศึกษาฯ
คุณธรรมและ
จริยธรรม เด็กได้
เรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เด็กได้เรียนรู้การ
ทากิจกรรม
ร่วมกันและมีจติ
อาสา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

27 โครงการมุมเรียนรู้
ผู้ปกครอง

เพือ่ ส่งเสริม
ผู้ปกครองได้มี
ความรู้และการนา
ความรู้ที่ได้นาไปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน

28 โครงการประกวดการ
จัดทาสื่อการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอาเภอแวง
น้อย

เพือ่ ส่งเสริมให้ครูได้ ประกวดการจัดทา
มีการและเปลี่ยน
สื่อการเรียนการสอน
เรียนรู้และศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียนรู้จาก
ในเขตอาเภอแวงน้อย
ประสบการณ์ตรง

15,000

15,000

15,000

29 โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
การด้านการ
บริหารงานขององค์กร
และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของครูเด็ก
เล็กและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอาเภอ
แวงน้อย

เพือ่ เผยแพร่ผลการ
บริหารงานการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ครูและ
ประชาชนทั่วไปได้
ประจักษ์

15,000

15,000

15,000

จัดนิทรรศการด้าน
วิชาการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
เปลี่ยนเรียนรู้กนั

จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานด้าน
การบริหารงานของ
องค์กร และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
ของครูเด็กเล็กและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอาเภอแวงน้อย
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15,000

15,000

2565
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และได้
นาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครูได้มีการ
กองการศึกษาฯ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษา
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง

15,000 จานวนผู้ที่เข้าร่วม ได้เผยแพร่ผล
กองการศึกษาฯ
โครงการ
การบริหารงาน
การศึกษาผลงาน
ทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ครูและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประจักษ์

ที่

โครงการ

๓๐ โครงการประชุม
ผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับแนว
ทางการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพือ่ ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และความคิดเห็น
ร่วมกัน เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์ฯ
ผู้ปกครองและเด็ก
เล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชุมผู้ปกครองเด็ก
จานวน ๒ ครั้ง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
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2565
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ปกครองมี
กองการศึกษาฯ
ความรู้ความ
เข้าใจแนวทาง
การบริหาร
จัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เกิดการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และความ
คิดเห็นร่วมกัน มี
ความเข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์ฯ

ที่

โครงการ

31 โครงการเยีย่ มบ้าน
ผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ สร้าง
จัดกิจกรรมเยีย่ ม
ความสัมพันธ์กบั
บ้านผู้ปกครองเดือน
ชุมชนผู้ปกครอง
ละ ๑ ครั้ง
ผู้ดแู ลเด็ก และเด็ก
เล็ก เพือ่ เสริมสร้าง
การบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแบบ
มีส่วนร่วม

2561
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
ไม่ใช้
จานวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การบริหารจัด
กองการศึกษาฯ
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นการจัด
การศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการส่งเสริมการ
ตรวจสุขภาพร่างกาย
และการป้องกัน
โรคติดต่อ

เพือ่ ลดปัญหา
สุขภาพในเด็กเล็ก
เช่น ลดปัญหาฟันผุฯ
เพือ่ ผู้ปกครองและ
ผู้ดแู ลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การดูแลรักษา
สุขภาพของเด็กเล็ก
เพือ่ ป้องกันโรคติดต่อ
แก่เด็ก เช่น มือเท้า
ปากฯ

ให้ความรู้ดา้ นร่างกาย
เช่น ทันต
สาธารณสุขฯ แก่
ผู้ปกครองและผู้ดแู ล
เด็ก ตรวจสุขภาพ
ร่างกาย เช่น ปาก
และฟันเด็กปีละ ๒
ครั้ง

๓๓ โครงการจัดประสบ
การณืโดยเน้นเด็ก
สาคัญ

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ตามความ
สนใจและความถนัด
ของตนเอง เพือ่
ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติ
คิดค้นหาคาตอบ

จัดกิจกรรมเน้นเด็ก
เป็นสาคัญโดยจัด
ผ่านกิจวัตร
ประจาวันและ
กิจกรรมตามหลักสูตร
เด็กปฐมวัย

2561
(บาท)

ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

ไม่ใช้
งบประมาณ
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ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ด็กเล็กไม่เป็น
โรคติดต่อ เช่น
โรคมือเท้าปากฯ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กเล็กมีฟันผุไม่ กองการศึกษาฯ
เกินร้อยละ ๔๐
เด็กเล็กไม่เป็น
โรคติดต่อ เช่น
โรคมือเท้าปากฯ
ให้ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อในเด็ก
เช่น โรคมือเท้า
ปากฯ แก่
ผู้ปกครองและ
ผู้ดแู ลเด็ก ตรวจ
สุขภาพเด็กปีละ
2 ครั้ง/ช่วงที่โรค
ระบาด

ไม่ใช้
จานวนครั้งในการ เด็กได้รับการ
กองการศึกษาฯ
งบประมาณ จัดประสบการณ์ พัฒนาตาม
ธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ

ที่

โครงการ

๓๔ โครงการจ้างเหมาทา
ความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2565
(บาท)
70,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

5,000

5,000

2561
(บาท)

เพือ่ ให้เด็กเล็กอยูใ่ น เพือ่ ให้เด็กเล็กอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่
สภาพแวดล้อมที่
สะอาด ถูก
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
สุขลักษณะ

๓๕ โครงการบารุงรักษา เพือ่ บารุงรักษา
พัสดุพร้อมใช้งาน
และซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมทรัพย์สิน และจัดประสบการณ์
ให้พร้อมใช้งานและ การเรียนรู้
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
36 โครงการจัดทา
เพือ่ มีกรอบแนวทาง แผนพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา ในการบริหารจัด
การศึกษาสี่ปี
สี่ปี
การศึกษา เพือ่ ให้
การอบรมเลี้ยงดู
และการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ระบบ และบรรลุ
วัตถุประสงค์
37 โครงการจัดหา
เวชภัณฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000

เพือ่ จัดหาเวชภัณฑ์ฯ จัดหายาสามัญ
ประจาบ้านและ
เวชภัณฑ์

115

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัด มี
ความสะอาดมาก
ขึ้น

จัดหาพนักงาน
ทาความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด

กองการศึกษาฯ

จานวนครั้งที่
ซ่อมแซม

มีพัสดุที่พร้อมใน กองการศึกษาฯ
การจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้และการ
ปฎิบัตงิ านวิชาการ

ไม่ใช้
แนวทางในการ
งบประมาณ บริหารจัด
การศึกษาอย่าง
เป็นระบบ

5,000

มีแนวทางในการ กองการศึกษาฯ
บริหารจัด
การศึกษาอย่าง
เป็นระบบ

เด็กได้รับการปฐม เด็กเล็กได้รับการ กองการศึกษาฯ
พยาบาลเบื้องต้น ปฐมพยาบาล
ก่อนนาโรงพยาบาล เบือ้ งต้นก่อน
นาส่งโรงพยาบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38 โครงการปรับปรุง
บริเวณสถานที่
รับประทานอาหารเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน

เพือ่ ให้มีสถานที่
รับประทานอาหาร
สาหรับเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อปท.
เช่น ที่ล้างภาชนะ
ต้องมีความสูงจาก
พืน้ อย่างน้อย 60
ซม.ฯ

ปรับปรุงบริเวณ
สถานที่รับประทาน
อาหาร รายละเอียด
ตามแบบแปลน
อบต.กาหนด

39 โครงการปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูล

เพือ่ เก็บข้อมูลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างเป็นระบบ

จัดเก็บข้อมูลเด็กเล็ก
ข้อมูลครูผู้ดแู ลเด็ก

2561
(บาท)

ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

ไม่ใช้
งบประมาณ
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ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
สถานที่
รับประทาน
อาหารของเด็ก
เล็กมีความสะอาด
ได้มาตรฐาน

ไม่ใช้
ร้อยละความพึง
งบประมาณ พอใจของ
ผู้รับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานที่
รับประทาน
อาหารของเด็ก
เล็กมีความ
สะอาดและได้
มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

มีข้อมูลเกีย่ วกับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เป็นระบบ
สะดวก ง่ายต่อ
การสืบค้น

กองการศึกษาฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000
300,000

1

บริการแพทย์ฉุกเฉิน

2

โครงการป้องกันและ เพือ่ ป้องกันและ
หมู่ที่ 1 - 10 ตาบลท่า
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก วัด

30,000

30,000

30,000

30,000

3

โครงการควบคุมและ เพือ่ ให้สุนัข แมว
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้รบั วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

30,000

30,000

30,000

เพือ่ อานวยความ
ประชาชนในตาบล
สะดวกในการรับ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจา อบต.ท่าวัด ได้
อย่างสะดวก

สุนัข แมว ในตาบลท่า
วัด จานวน 10 หมู่บ้าน
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนประชาชน ประชาชนได้รับ
ที่มารับบริการ
การรักษา
เบื้องต้นได้
ทันท่วงที

สานักปลัด
หน่วยกูช้ ีพ

30,000

จานวนครั้ง

สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้

สานักปลัด

30,000

จานวนสุนัข แมว สุนัข แมว ไม่
เป็นโรคพิษสุนัข
บ้า

สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

โครงการจัดซื้อน้ายา
กาจัดยุงและ
ทรายอะเบท

เพือ่ กาจัดยุงลายและ
ลูกน้ายุงลาย

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐

5

โครงการอบรม
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและคนพิการ

เพือ่ ให้อาสาสมัครมี
ความรู้เพิม่ มากขึ้น

อบรมผู้ที่ตอ้ งการเป็น
จิตอาสาในการดูแล
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ในตาบล

6

โครงการเยีย่ มบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเรื้อรัง แบบ
บูรณาการ

เพือ่ เยีย่ มผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุ คนพิการและ
คนพิการเพือ่ เป็นขวัญ ผูป้ ่วยเรื้อรังในเขตพืน้ ที่
กาลังใจ และรู้สึกไม่ ตาบลท่าวัด
ถูกทอดทิ้งจากชุมชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนครั้งใน
การดาเนินการ

มีน้ายากาจัดยุง
และทรายอะเบท
ไว้ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

สานักปลัด

๓๐,๐๐๐

จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม

อาสาสมัครมี
ความรู้เพิม่ ขึ้น
สามารถดูแล
ผู้สูงอายุและคน
พิการได้อย่าง
ถูกต้อง

สานักปลัด

๕๐,๐๐๐

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ผู้สูงอายุและคน
พิการเกิดขวัญ
และกาลังใจใน
การดาเนินชีวิต
และรู้สึกไม่ถูก
ทอดทิ้งจากชุมชน

สานักปลัด

2561
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7

โครงการป้องกันโรคมือ
เท้า ปากเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
วัด

8

สมทบกองทุน
เพือ่ สนับสนุนการ
ประชาชนในเขต อบต.
หลักประกันสุขภาพใน ดาเนินงานบริการด้าน
ระดับท้องถิ่น
สาธารณสุข

9

โครงการสัตว์ปลอดโรค เพือ่ ให้สุนัข แมวได้รับ สุนัข แมว ในตาบลท่า
คนปลอดภัยจากงโรค วัคซีนป้องกันโรคพิษ วัด ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
พิษสุนัขบ้า
สุนัขบ้า

10 โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

เพือ่ ป้องกันไม่ให้เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัดไม่ให้เกิด
โรค มือ เท้า ปาก

เพือ่ สารวจข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด

สุนัข แมว ในตาบลท่า
วัดทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

2561
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัด

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่เป็น
โรค มือ เท้าปาก

สานักปลัด

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลโรค

สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนสุนัข แมว สุนัข แมว ไม่
ที่ได้รับวัคซีน
เป็นโรคพิษสุนัข
บ้า

สานักปลัด

6,000

6,000

6,000

6,000

จานวนสุนัข แมว สุนัข แมว ได้ขึ้น
ที่สารวจและขึ้น ทะเบียน
ทะเบียน

สานักปลัด
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ที่

โครงการ

11 อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
(จานวน 10 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 20,000
บาท)

วัตถุประสงค์

เพือ่ ตอบสนองการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมรณรงค์และ
ป้องกันด้านสาธารณสุข

2561
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

120

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุใน
ตาบล

เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของ
แกนนา

คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุในตาบล

2 โครงการก่อสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ

เพือ่ ปรับปรุง
สถานที่และสิ่ง
อานวยความ
สะดวกให้คน
พิการ

ที่จอดรถสาหรับผู้
พิการ

3 โครงการสนับสนุน
เพือ่ เป็นการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการภาค
ประชาน

ประชาชนในตาบลมี
สวัสดิการจากการ
รวมกลุ่ม

2561
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนผู้เข้ารับการ แกนนามีความรู้
อบรม
เกีย่ วกับการดาเนิน
กิจกรรมและ
ตาแหน่งหน้าที่ของ
ตนเอง

๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้พิการ

๕๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ในตาบลท่าวัดมี
สถานที่อานวยความ
สะดวกให้คนพิการ
เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

ร้อยละความพึง
ประชาชนในตาบล
พอใจของประชาชน ได้รับและมีสวัสดิการ
เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

4 โครงการสนับสนุนสนุน เพือ่ ให้ความ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ผู้ ช่วยเหลือ
พิการ ในตาบลท่าวัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

๓๐,๐๐๐

จานวนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ได้รับการช่วยเหลือ

สานักปลัด

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน

๓๐,๐๐๐

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

แกนนามีความรู้
เกีย่ วกับการดาเนิน
กิจกรรมในตาแหน่ง
ตนเอง

สานักปลัด

เพือ่ พัฒนา
คณะกรรมการสภา
ศักยภาพแกนนา เด็กและเยาวชน

121

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 อุดหนุนสานักงานเหล่า เพือ่ สนับสนุน
ประชาชนจังหวัด
กาชาดจังหวัดขอนแก่น ภารกิจของเหล่า ขอนแก่น
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

7 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

2561
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ผู้สูงอายุ

7,420,800 7,420,800

8 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน เพือ่ พัฒนา
คนพิการ
พิการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการ

๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐

เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

9 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเอดส์

10 โครงการ To Be
Number one

เพือ่ ให้ประชาชน ประชาชนตาบลท่าวัด
ได้ออกกาลังมี
ร่างกายแข็งแรง

ผู้ป่วยเอดส์

1,584,000

1,584,000

2565
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัด สานักปลัด
ขอนแก่นมีรายได้จา
การจัดงานไว้ใช้
สาหรับในการ
ดาเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของจังหวัด
ขอนแก่น

จานวนผู้ได้รับเบี้ย
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

สานักปลัด

1,584,000 จานวนผู้ได้รับเบี้ย
ผู้พิการ

ผู้พิการ

สานักปลัด

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

จานวนผู้ได้รับเบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์

สานักปลัด

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีร่ายกาย
แข็งแรง

สานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการจัดหารถรับ -ส่ง เพือ่ อานวย
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก ความสะดวก
เล็ก อบต.ท่าวัด
และลดภาระ
ค่าใช้จา่ ยของ
ผู้ปกครอง
12 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี
และบุคคลในครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
ประชาชนตาบลท่าวัด 228,000

เพือ่ ให้ความรู้
ประชาชนในพืน้ ที่
กับประชาชน
ตาบลท่าวัด
เรื่องป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
228,000
180,000
180,000

30,000

30,000
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30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
180,000 ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
บริการ

30,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อานวยความสะดวก
และลดภาระ
ค่าใช้จา่ ยให้กบั
ผู้ปกครอง

กองการศึกษาฯ

จานวนผู้เข้ารับการ ประชาชนในตาบล
อบรม
ท่าวัดมีความรู้เรื่อง
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว

สานักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
80,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000 80,000 80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
80,000 ร้อยละความพึง
ประเพณี
กองการศึกษาฯ
พอใจของประชาชน ท้องถิ่นยังคงอยู่

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

เพือ่ สืบสานประเพณีและ ประชาชนในตาบล
วัฒนธรรมท้องถิ่น

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีทอดเทียน
พรรษา

เพือ่ สืบสานประเพณีและ ประชาชนในตาบล
วัฒนธรรมท้องถิ่น

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 จานวนประชาชนที่ ประเพณี
กองการศึกษาฯ
เข้าร่วมโครงการ ท้องถิ่นยังคงอยู่

3 โครงการจัดงานรดน้า
ขอพรผู้สูงอายุ

เพือ่ สืบสานประเพณีและ ประชาชนในตาบล
วัฒนธรรมท้องถิ่น

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ จานวนผู้สูงอายุเข้า ประเพณี
กองการศึกษาฯ
ร่วมโครงการ
ท้องถิ่นยังคงอยู่

4 โครงการประเพณีบุญ
คูณลานสู่ขวัญข้าว

เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี

40,000

40,000

40,000

ประชาชนตาบลท่าวัด
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40,000

40,000 ความพึงพอใจของ ประเพณี
กองการศึกษาฯ
ประชาชน
ท้องถิ่นยังคงอยู่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาแก่
เด็ก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพาน้อง
ท่อง ธรรมะ

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน เด็กนักเรียนและ
เข้าใจหลักธรรมคา
เยาวชนตาบลท่าวัด
สอนใน
พระพุทธศาสนา ที่
จาเป็นต่อการดาเนิน
ชีวิตและนาหลักธรรม
ไปปฏิบัตใิ น
ชีวิตประจาวัน

2 โครงการปฏิบัติ
ธรรม

เพือ่ อบรมปลูกฝัง
ศีลธรรมและนามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ประชาชนในเขต
พืน้ ที่ตาบลท่าวัด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชน
ตระหนักถึง
คุณธรรมความดี
งามมีหลักธรรมยึด
เหนียวใจ

สานักปลัด

3 โครงการ To Be
Number one

เพือ่ ให้ประชาชนได้
ออกกาลังมีร่างกาย
แข็งแรง

ประชาชนตาบลท่าวัด ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีร่าย
กายแข็งแรง

สานักปลัด
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เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ
เข้าใจใน
หลักธรรมคาสอน
ในพระพุทธศาสนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปลูกป่า รักษ์ เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่ป่า ที่สาธารณประโยชน์
น้้า รักแผ่นดิน
สาธารณประโยชน์

2 โครงการรังวัด
เพือ่ จัดท้าแนวเขต ที่สาธารณะภายใน
ตรวจสอบแนวเขตที่ ให้ชัดเจน
ต้าบล
สาธารณะในเขต อบต.
3 โครงการจัดการขยะ เพือ่ จัดการขยะมูล ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
มูลฝอยแบบบูรณาการ ฝอยแบบบูรณาการ

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละความพึง ลดการบุกรุกที่
พอใจของ
สาธารณะลดลง
ประชาชน

20,000

20,000

20,000

200,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
50,000 จ้านวนป่าที่ปลูก พืน้ ที่ป่า
สาธารณประโยชน์
เพิม่ ขึ้นลดภาวะ
โลกร้อน

ปริมาณขยะต่อ
วันลดลง

ความสะอาดใน
ต้าบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริม เพือ่ รณรงค์สร้าง
ทั้ง 10 หมู่บ้าน
สร้างจิตสานึกการคัด
จิตสานึกให้
แยกขยะครัวเรือน
ประชาชนคัดแยกขยะ
2 โครงการก่อสร้างระบบ เพือ่ ให้ประชาชนมี
ประปา โดยใช้พลังงาน ระบบน้าประปาใช้
จากแสงอาทิตย์พร้อม
หอสูง (ทาเลหนองบอน)
หมู่ที่ 7

จานวน 1 แห่ง

3 โครงการติดตัง้ แผงโซล่า เพือ่ ให้ประชาชนมี
เซลล์เพือ่ รับพลังงาน
ระบบน้าประปาใช้
จากแสงอาทิตย์จดุ ถัง
น้าประปา หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1

4 โครงการติดตัง้ แผงโซล่า เพือ่ ให้ประชาชนมี
เซลล์เพือ่ รับพลังงาน
ระบบน้าประปาใช้
จากแสงอาทิตย์จดุ ถัง
น้าประปา หมู่ที่ 2
5 โครงการติดตัง้ แผงโซล่า เพือ่ ให้ประชาชนมี
เซลล์เพือ่ รับพลังงาน
ระบบน้าประปาใช้
จากแสงอาทิตย์จดุ ถัง
น้าประปา หมู่ที่ 3

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
30,000 ร้อยละความพึง
ประชาชนมี
พอใจของผู้เข้าร่วม จิตสานึกในการ
โครงการ
คัดแยกขยะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

100,000

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

หมู่ที่ 2

100,000

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

หมู่ที่ 3

100,000

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการติดตัง้ แผงโซล่า เพือ่ ให้ประชาชนมี
เซลล์เพือ่ รับพลังงาน
ระบบน้าประปาใช้
จากแสงอาทิตย์จดุ ถัง
น้าประปา หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

7 โครงการติดตัง้ แผงโซล่า เพือ่ ให้ประชาชนมี
เซลล์เพือ่ รับพลังงาน
ระบบน้าประปาใช้
จากแสงอาทิตย์จดุ ถัง
น้าประปา หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 5

8 โครงการติดตัง้ แผงโซล่า เพือ่ ให้ประชาชนมี
เซลล์เพือ่ รับพลังงาน
ระบบน้าประปาใช้
จากแสงอาทิตย์จดุ ถัง
น้าประปา หมู่ที่ 6
9 โครงการติดตัง้ แผงโซล่า เพือ่ ให้ประชาชนมี
เซลล์เพือ่ รับพลังงาน
ระบบน้าประปาใช้
จากแสงอาทิตย์จดุ ถัง
น้าประปา หมู่ที่ 8

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

100,000

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

หมู่ที่ 6

100,000

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

หมู่ที่ 8

100,000

ปริมาตรน้าที่กกั
เก็บน้า

ประชาชนมีน้า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)
และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Conventions,Exhibitions : MICE City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอบรมกฎหมาย เพือ่ รมรมกฎหมาย ประชาชนในตาบลทั้ง 10
ควรรู้ให้กบั ประชาชน ควรรู้ให้กบั ประชาชน หมู่บ้าน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เกีย่ วกับ
ประชาธิปไตย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

2 โครงการเลือกตัง้
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

เพือ่ ให้มีการเลือกตัง้ ฯ ประชาชนในตาบลทั้ง 10
แทนตาแหน่งที่ว่าง หมู่บ้าน

150,000

150,000

150,000 150,000

150,000 จานวนครั้งในการ มีการเลือกตัง้ กรณี สานักปลัด
เลือกตัง้
แทนตาแหน่งว่าง

3 โครงการจัดทาเว็บไซด์
อบต.ท่าวัด

เพือ่ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของ
อบต.ท่าวัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
บริการ

เว็บไซด์ อบต.ท่าวัด
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๕๐,๐๐๐

เว็บไซด์ อบต.ท่าวัด สานักปลัด
ได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับรู้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการอบรมระบบ
สารสนเทศและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ในการบริหาร
ราชการของ อบต.

เพือ่ พัฒนาความรู้
บุคลากรของ อบต.
ของระบบ
สารสนเทศที่ใช้ใน
อปท. เพือ่ พัฒนา
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานให้เป็น
อปท. ที่มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย
เพือ่ การบริการ
ประชาชนให้ทันสมัย
รวดเร็ว ประหยัด
เอกสาร

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่า
วัด

เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร

6 โครงการกินข้าวสวยนา
กันสานสัมพันธ์ความ
สามัคคี

เพือ่ การเสริมสร้าง บุคลากรของ อบต.
ความสัมพันธ์อนั ดี
ในหน่วยงาน
เสริมสร้างความ
สามัคคี เพือ่ เป็นการ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย
ลดปัญหาขยะ ลด
โลกร้อน

ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวัด

2561
(บาท)

20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรมีความรู้ สานักปลัด
ในระบบสารสนเทศ
ในการทางาน

20,000 20,000

20,000

20,000 ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
บริการ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทันท่วงที

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรมี
สานักปลัด
ความสัมพันธ์อนั ดี
ในหน่วยงานและมี
ความสามัคคีกนั
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สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการก่อสร้าง
ป้ายคัทเอ้าท์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ

เข้าใจให้กบั
ประชาชนในการ
ป้ายคัทเอ้าท์

8 โครงการ 5 ส. ใน
สานักงาน อบต.ท่าวัด

เพือ่ ให้สานักงาน
สานักงาน อบต.ท่าวัด
อบต. มีความสะอาด
เป็นสัดส่วน

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
Organization
Development (OD)

เพือ่ พัฒนาความรู้
ของบุคลากรใน
หน่วยงานในการ
บริหารงาน เพือ่ การ
ทางานที่เป็นทีม มี
ความพร้อม มีความ
สามัคคีในองค์กร
เพือ่ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน

10 โครงการปั่นจักรยานทุก เพือ่ เสริมสร้าง
สัปดาห์ พาแข็งแรง
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง เพือ่ สร้าง
ความสมานฉันท์
สามัคคีในองค์กร

ขนาดป้ายกว้าง 2.40 ม. ยาว
6 ม. จานวน 3 ป้าย

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2565
(บาท)
100,000 จานวนป้าย
ประชาสัมพันธ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรู้ กองช่าง
การใช้คัทเอ้าท์

10,000

10,000

10,000 จานวนครั้งในการ สานักงานมีความ
จัดกิจกรรม
สะอาด

บุคลากรของ อบต.

250,000

250,000

250,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรของ
สานักปลัด
ท้องถิ่นมีศักยภาพ
ในการทางาน

บุคลากรของ อบต.

20,000

20,000

20,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรของ อบต. สานักปลัด
มีสุขดภาพร่างกาย
แข็งแรง และมี
ความสามัคคีในองค์

20,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
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สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ห้องคาราโอเกะคลาย
เครียด

เพือ่ สร้างบรรยากาศ บุคลากรของ อบต.
การทางานที่ผ่อน
คลาย เพือ่ ให้การ
ทางาน มีความสุข
น่ามาทางาน

12 โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้เกีย่ วกับภาษี
ประเภทต่างๆ

เพือ่ ให้ทราบ
ผู้เสียภาษีตาบลท่าวัด
ทรัพย์สินที่อยูภ่ ายใน
ขอบเขตปกครอง
หน่วยงาน

10,400

10,400

10,400

10,400 จานวนผู้เข้าอบรม การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองคลัง

13 โครงการอบรม
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง

เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัตงิ าน
และผู้ได้รับการ
แต่งตัง้ ทาหน้าที่
อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

1.คณะกรรมการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
2.คณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคา
3.คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก
4.คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6.ผู้ควบคุมงาน

13,650

13,650

13,650

13,650 ร้อยละของ
คณะกรรมการมี
ความรู้เพิม่ ขึ้น

กองคลัง

ระบบแผนที่ภาษี

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับ
พอใจประชาชนผู้ ความสะดวก
เสียภาษี

14 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี เพือ่ ให้บริการ
ประชาชน
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บุคลากรมีความสุข สานักปลัด
ในการทางาน

คณะกรรมการทา
หน้าที่อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

กองคลัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการบริหารงานตาม เพือ่ ให้ผู้บริหาร
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
หลักธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น บุคลากร มี ท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
ความรู้ความเข้าใจใน และพนักงานจ้าง
เรื่องหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมและ
จริยธรรม

16 โครงการประกวดคา
ขวัญต่อต้านการทุจริต

เพือ่ เป็นการสร้าง
จิตสานึกด้าน
จริยธรรมและ
คุณธรรมให้เด็กและ
เยาวชนไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ

เด็ก เยาวชนในเขตพืน้ ที่ตาบล
ท่าวัด

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000

5,000

5,000
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5,000

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหารท้องถิ่น
บุคลากรของ
องค์กรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมและ
จริยธรรม

สานักปลัด

เด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมเพิม่ ขึ้น ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ

สานักปลัด

2565
(บาท)
10,000 ผู้บริหารท้องถิ่น
บุคลากรของ
องค์กรมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิ
บาลคุณธรรมและ
จริยธรรม เพิม่ ขึ้น

5,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการ “ประกาศ
เพือ่ แสดงเจตจานง
เจตจานงต่อต้านการ
ทางการเมืองในการ
ทุจริต ผู้บริหารท้องถิ่น” ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร อปท.
ด้วยการจัดทาแผน
ป้องกันการทุจริตใน
องค์กรที่บริหาร

1.ประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารอย่าง
น้อย 1 ฉบับ
2.มีการประกาศเจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครั้ง
3.แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการ
ทุจริตของ อปท. 4 ปี

18 โครงการ “เชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กร ดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล”

ประชาชน หน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขต
อบต.ท่าวัด ผู้ทาคุณประโยชน์
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
อบต.ท่าวัด

เพือ่ สร้างขวัญและ
กาลังใจแก่ผู้ทา
คุณประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของ อบต.ท่าวัด

2561
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000

2565
(บาท)
5,000

5,000

5,000

5,000

136

5,000

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ประกาศ
เจตจานงต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหารอย่างน้อย
1 ฉบับ
2.มีการประกาศ
เจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารต่อ
สาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.แผนปฏิบัตกิ าร
ป้องกันการทุจริต
ของ อปท. 4 ปี

การบริหารราชการ
ของ อปท.มีความ
โปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรใน
อปท.ได้ ลดข้อ
ร้องเรียนการ
ดาเนินงานของ
อปท.

สานักปลัด

ยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมใน
กิจกรรมของ
อบต.ท่าวัด

ยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรม
ของ อบต.ท่าวัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติ
สาธารณะ

เพือ่ ยกย่องบุคคล
เด็กเยาวชน และประชาชนใน
เด็กและเยาวชนที่ให้ พืน้ ที่ตาบลท่าวัด
การสนับสนุนการ
ดาเนินการกิจกรรม
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม

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

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
กิจกรรมตระหนักถึง ท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
ความสาคัญของการ พนักงานจ้าง ตัวแทนชุมชน
มีคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสใน
การทางานและมี
ความรู้เกีย่ วกับสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

2561
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000

20,000

20,000
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20,000

20,000

2565
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ทาคุณประโยชน์
ได้รับการเชิดชู
เกียรติ ประชาชน
ผู้มีจติ สาธารณะ
เพือ่ ให้เป็น
แบบอย่างกับ
ประชาชน

ผู้ทาคุณประโยชน์
ได้รับการเชิดชู
เกียรติ ประชาชนผู้
มีจติ สาธารณะ
เพือ่ ให้เป็น
แบบอย่างกับ
ประชาชน

สานักปลัด

20,000 ร้อยละความพึง ผู้เข้าร่วมอบรมมี
พอใจของ
ความรู้ ตาม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540

สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการอบรม
เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัตงิ าน คณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการตรวจการ และผูไ้ ด้รับการ
จ้าง
แต่งตัง้ ให้เป็น
กรรมการตรวจการ
จ้าง ทาหน้าที่ตรวจ
งานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกีย่ วข้อง
22 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

เพือ่ ให้ผู้บริหาร และ ผู้บริหาร อบต.ท่าวัด 4 คน
สมาชิกสภา อบต.ท่า และสมาชิกสภา อบต.ท่าวัด
วัด เพิม่ พูนความรู้ จานวน 20 คน รวม 24 คน
ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000

5,000

5,000
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5,000

5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 ร้อยละของ
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างมี
ความรู้เพิม่ ขึ้น

5,000

ร้อยละของ
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
อบต.ท่าวัด มี
ความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2547 เพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทา
หน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

สานักปลัด

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

สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

1.เพือ่ ให้ประชาชนมี ประชาชนในตาบลท่าวัด
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต
2.เพือ่ แสดง
เจตนารมณ์ในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต

24 โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

1.เพือ่ ความ
จงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริยโ์ ดย
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม 2.เพือ่ เผยแพร่
ความสาคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
พระราชกรณียกิจ

25 อุดหนุนโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านศูนย์ดารง
เจ้าหน้าที่
ธรรมอาเภอ
ผู้ปฏิบัตงิ านศูนย์
ดารงธรรมอาเภอ

คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา
อบต.,พนักงานส่วนตาบล ,
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนในตาบลท่าวัด

2561
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
60

1.ทุกภาคส่วน
สานักปลัด
ร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริย์
โดยให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม 2.ได้
เผยแพร่
ความสาคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
พระราชกรณียกิจ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านศูนย์
ดารงธรรมอาเภอ
มีความรู้เพิม่ ขึ้น
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2565
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของจานวน 1.จานวนเรื่อง
เรื่องร้องเรียนลดลง ร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริต 2.นา
เรื่องที่ได้รับการ
ร้องเรียนไป
ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ

26 อุดหนุนโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัตกิ ารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารเพือ่ การ
วางแผนและพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอาเภอ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เพิม่
ประชาชนในองค์กรปกครอง
ประสิทธิภาพศูนย์ ส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัตกิ ารร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
โดยใช้เป็นสถานที่
กลางเพือ่ เป็นศูนย์
รวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอืน่ ที่
เกีย่ วข้อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000 25,000 25,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
25,000 จานวนประชาชน
ในองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การการช่วยเหลือ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป็นศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อปท.โดยใช้เป็น
สถานที่กลางเพือ่
เป็นศูนย์รวมข้อมูล
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอืน่ ที่
เกีย่ วข้อง

สานักปลัด

ที่

โครงการ

27 อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแวงน้อย
โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเหล่ากาชาด
เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ประชาชน
ผู้ประสบภัยต่างๆ ใน
เขตอาเภอแวงน้อย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยใน ผู้ประสบภัยต่างๆ ในเขตพืน้ ที่
การดาเนินการจัด
อาเภอแวงน้อย
กิจกรรมด้านการ
บรรเทาทุกข์ผู้
ประสบสาธารณภัย
การช่วยเหลือราษฎร
ผู้ยากไร้ หรือด้อย
โอกาส การ
ช่วยเหลือประสบภัย
พิบัตติ า่ งๆ ของที่ทา
การปกครองอาเภอ
ตามวัตถุประสงค์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

141

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
20,000 จานวน
สามารถให้ความ
ผู้ประสบภัยที่
ช่วยเหลือราษฎรผู้
ได้รับการช่วยเหลือ ยากไร้ หรือ
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ที่

โครงการ

28 อุดหนุน อบต.ทางขวาง
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ศูนย์
ประชาชนของ อปท. อาเภอ
ปฏิบัตกิ ารร่วมใน
แวงน้อย
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
อาเภอแวงน้อยและ
สถานที่กลางใน
ระดับอาเภอในการ
ดาเนินการส่งเสริม
สน้บสนุน
ประสานงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้ อปท.
มีการบริหารจัดการ
เพือ่ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
และพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000 25,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
25,000 จานวน
ช่วยเหลือราษฎรผู้ สานักปลัด
ผู้ประสบภัยต่างๆ ยากไร้ หรือ
ได้รับการ
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้
ช่วยเหลือเพิม่ ขึ้น อย่างทัว่ ถึงและ
ต่อเนื่อง
ช่วยเหลือด้านการ
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว

ที่

โครงการ

29 โครงการจัดงาน วัน
ท้องถิ่นไทย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ น้อมราลึกถึง
บุคลากรของ อบต.
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5
ที่ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศจัดตัง้
สุขาภิบาลท่าฉลอม
อันเป็นจุดเริ่มต้นของ
การกระจายอานาจ
การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 บุคลากรของ
อบต. รู้ถึง
บทบาทของตนใน
การบริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรของ อบต. สานักปลัด
ตระหนักถึง
บทบาทของตนใน
การบริการ
ประชาชน

ที่

โครงการ

30 อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแวงน้อย
โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีเนื่องใน
โอกาสสาคัญ

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ทุกภาคส่วนได้
ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
ราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9
,รัชกาลที่ 10 ,
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรม
ราชินี,สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงาน(วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม ) ,จัดงาน
พระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10 วันที่ 28
กรกฎาคม ,จัดงานพระราชพิธี
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3
มิถุนายน ,จัดงานพระราชพิธี
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติ ิ์ วันที่ 12
สิงหาคม ,จัดงานวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม ,จัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม
และงานพิธีตา่ งๆ ตามที่รัฐบาล
กระทรวง กรม จังหวัดและ
อาเภอกาหนดขึ้นในโอกาส
สาคัญ

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประเพณีท้องถิ่น
ยังคงอยู่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)
และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Conventions,Exhibitions : MICE City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าวัด

เพือ่ ก่อสร้างอาคาร
อาคารสานักงาน
อบต.ท่าวัด พร้อม
อบต.ท่าวัด
ตกแต่งภายในอาคาร
และติดตัง้ อุปกรณ์
ต่างๆในสานักงาน

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
อปพร.

เพือ่ ก่อสร้างศูนย์
อปพร. รอรับบริการ
ประชาชน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,700,000

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

200,000

3 โครงการก่อสร้างสถานที่ เพือ่ ก่อสร้างสถานที่ สถานที่จอดรถยนต์
จอดรถยนต์องค์การ
จอดรถยนต์องค์การ อบต.ท่าวัด
บริหารส่วนตาบลท่าวัด บริหารส่วนตาบลท่าวัด
4 โครงการก่อสร้างห้องน้า เพือ่ ให้บริการ
เพือ่ บริการประชาชน
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

อบต.ท่าวัด

250,000

490,000

145

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

ได้อาคาร อบต.
ท่าวัด พร้อม
ตกแต่งภายใน
อาคารและติดตัง้
อุปกรณ์ตา่ งๆ
ภายใน

กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

บริการประชาชน กองช่าง
ผู้มาติดต่อราชการ

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

กองช่าง

ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างป้ายที่
ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าวัด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ก่อสร้างป้ายที่ทา อบต.ท่าวัด
การองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าวัด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)
และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meeting,Incentive Travel,Conventions,Exhibitions : MICE City)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการประชาคม
ท้องถิ่นเพือ่ จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

1.เพือ่ จะได้ทราบถึง ประชาชนในตาบล
ปัญหาและความ
ท่าวัด ทั้ง 10
เดือดร้อนจาก
หมู่บ้าน
ประชาชน 2.เพือ่ รับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในบริหาร
จัดการขยะ

2

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่น

เพือ่ ที่จะได้ทราบถึง
ปัญหาและความ
เดือดร้อนจาก
ประชาชน

3

โครงการฝึกอบรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งเพือ่
เอาชนะยาเสพติด

เพือ่ ให้ชุมชนปลอด
จากยาเสพติด

ประชาชนทั้ง 10
หมู่บ้าน

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละโครงการที่
ได้มานามาปฏิบัติ

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละความพึง
ชุมชนปลอดจาก สานักปลัด
พอใจผู้ร่วมโครงการ ยาเสพติด
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 ร้อยละของ
โครงการมาจาก
ประชาคมนาไป
ปฏิบัตจิ ริง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป็นแนวทางใน สานักปลัด
การจัดทา
แผนพัฒนาตาบล

เป็นแนวทางใน สานักปลัด
การจัดทา
แผนพัฒนาตาบล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

อุดหนุนที่ทาการ
เพือ่ อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแวงน้อย ปกครองอาเภอแวง
โครงการป้องกันและ
น้อย
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอแวงน้อย

ประชาชนในอาเภอ
แวงน้อย

5

อุดหนุนที่ทาการ
เพือ่ อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองจังหวัดขอนแก่น ปกครองจังหวัด
โครงการป้องกันและ
ขอนแก่น
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น

ประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

20,000

20,000
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20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
20,000 ร้อยละความพึง
ชุมชนปลอดจาก สานักปลัด
พอใจของประชาชน ยาเสพติด

20,000 ร้อยละความพึง
ชุมชนปลอดจาก สานักปลัด
พอใจของประชาชน ยาเสพติด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมัน่ คงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการตัง้ จุดบริการเพือ่
เพือ่ ป้องกันและลด ประชาชนตาบลท่า
ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ
อุบัตเิ หตุของ
วัดและผู้สัญจรไปมา
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนในพืน้ ที่
ตาบลท่าวัด

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
30,000 ร้อยละของการลด อุบัตเิ หตุในช่วง
สานักปลัด
อุบัตเิ หตุ
เทศกาลปีใหม่ ลดลง

2 โครงการตัง้ จุดบริการเพือ่
ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

เพือ่ ป้องกันและลด ประชาชนตาบลท่า
อุบัตเิ หตุของ
วัดและผู้สัญจรไปมา
ประชาชนในพืน้ ที่
ตาบลท่าวัด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของการลด อุบัตเิ หตุในช่วง
อุบัตเิ หตุ
เทศกาลสงกรานต์
ลดลง

3 โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบสา
ธารณภัยต่างๆ

เพือ่ ให้ประชาชน ประชาชนตาบลท่าวัด
ตาบลท่าวัดลดและ
บรรเทาความหนาว

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 จานวน
ผู้ประสบภัยต่างๆ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนตาบลท่า
วัดลดและบรรเทา
ความหนาว

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ

4 โครงการวัน อปพร.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ เพิม่
อปพร.
ประสิทธิภาพใน
การระงับและ
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
-เพือ่ ให้ อปพร.เกิด
ขวัญกาลังใจเกิด
จิตสานึกและ
ตระหนักในหน้าที่
อย่างแท้จริง

2561
(บาท)
4,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000
4,000
4,000

5 โครงการติดตัง้ สัญญาณไฟ เพือ่ เป็นสัญญาณไฟ ตามถนนในเขตพืน้ ที่
จราจร ตามถนน ตาบลท่า จราจร
ตาบลท่าวัด
วัด
6 โครงการฝึกอบรมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งเพือ่ เอาชนะ
ยาเสพติด

เพือ่ ให้ชุมชนปลด
จากยาเสพติด

ประชาชนในตาบลท่า
วัด

100,000

20,000

20,000

150

20,000

20,000

2565
(บาท)
4,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
อปพร.มี
ประสิทธิภาพใน
การระงับและ
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเพิม่ ขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อปพร. มีความพร้อม
ทั้งร่างกายและจิตใจ
ในการปฏิบัตหิ น้าที่
อย่างแท้จริง

สานักปลัด

จานวนจุดที่ตดิ ตัง้ ประชาชนมีความ
สานักปลัด
สัญญาณไฟจราจร ปลอดภัยในการขับขี่
รถตามถนน
20,000 จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม

ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด

สานักปลัด

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด อ้าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุม่ อนุภูมภิ าคลุม่ น้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการซ่อมสร้าง
เพือ่ ให้ประชาชน
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ สามารถสัญจรได้
ติกคอนกรีตโดยวิธี
สะดวก
Pavement im-place
recycling ถนนสาย ขก
๓๑๕๐ บ้านโนนโจดบ้านรวง

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

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านลาด-บ้านโนนโจด

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

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๓,๖๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐
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2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ทางแยกหนองม่วง –
บ้านลาด หมู่ที่ 6

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว
1,๐๐๐ เมตร หนา
0.15 เมตร

4 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางจากบ้าน
โนนไท-บ้านโนนโจด

เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง ๖ เมตร ยาว
๘๐๐ เมตร

5 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สามารถสัญจรได้
แยกท่าวัด-แวงน้อยไป สะดวก
บ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7
6 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามารถสัญจรได้
บ้านโนนสะอาดไปวัดป่า สะดวก
บ้านโนนไท
รวม

6 โครงการ

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๒,๖๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

๒,๐๐๐,๐๐๐

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

กว้าง 5 เมตร ยาว
1,800 เมตร หนา
0.15 เมตร

๔,๕๐๐,๐๐๐

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

กว้าง 4 เมตร ยาว
670 เมตร หนา 0.15
เมตร

๑,๓๔๐,๐๐๐

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

-
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๑๗,๐๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

1.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขุดลอกหนอง
โปร่งแดง หมู่ที่ 1

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพือ่ ขุดลอกหนองน้้า กว้างเฉลี่ย 120 เมตร
ที่ตนื้ และเก็บน้้าไว้ใช้ ยาวเฉลี่ย 220 เมตร
ในการเกษตร
ลึกเฉลี่ย 2 เมตร

2563
(บาท)
3,000,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ปริมาตรน้้าที่กกั
เก็บน้้า

ประชาชนมีน้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

2 ขุดลอกล้าห้วยขัวน้อย/ล้า เพือ่ ขุดลอกล้าห้วยที่ กว้าง 18 เมตร ยาว
ห้วยหลุ่งจาน (ตอนบน)
ตืน้ และเก็บน้้าไว้ใช้ใน 600 เมตร ลึก 1 เมตร
หมู่ที่ 1
การเกษตร

3,000,000

ปริมาตรน้้าที่กกั
เก็บน้้า

ประชาชนมีน้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกหนองแวง เพือ่ ขุดลอกหนองน้้า พืน้ ที่ ๕๔ ไร่
หมู่ที่ ๒
ที่ตนื้ และเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร

5,000,000

ปริมาตรน้้าที่กกั
เก็บน้้า

ประชาชนมีน้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกหนองฉิม
หมู่ที่ ๔

3,000,000

ปริมาตรน้้าที่กกั
เก็บน้้า

ประชาชนมีน้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

เพือ่ ขุดลอกหนองน้้า กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว
ที่ตนื้ และเก็บน้้าไว้ใช้ ๒๐๐ เมตร ลึก ๒
ในการเกษตร
เมตร

5 โครงการขุดลอกล้าห้วยนา เพือ่ ขุดลอกหนองน้้า กว้าง 20 เมตร ยาว
ตอนล่าง ช่วงนานายดาษ ที่ตนื้ และเก็บน้้าไว้ใช้ 2,000 เมตร ลึก 2
เมตรสันเทียะ หมู่ที่ 6
ในการเกษตร
เมตร

1,500,000

ปริมาตรน้้าที่กกั
เก็บน้้า

ประชาชนมีน้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกล้าห้วยกุด เพือ่ ขุดลอกหนองน้้า กว้าง 20 เมตร ยาว
ลาด ช่วงนานายสมควร - ที่ตนื้ และเก็บน้้าไว้ใช้ 1,500 เมตร ลึก 2
นานางเฉี่ยว หมู่ที่ 6
ในการเกษตร
เมตร

1,300,000

ปริมาตรน้้าที่กกั
เก็บน้้า

ประชาชนมีน้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการขุดลอกท้าเลห
นองบอน หมู่ที่ ๗

รวม

7 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพือ่ ขุดลอกหนองน้้า กว้าง 200 เมตร ยาว
ที่ตนื้ และเก็บน้้าไว้ใช้ 250 เมตร ลึก 1
ในการเกษตร
เมตร
-

-

-

-
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2563
(บาท)
3,120,000

2564
(บาท)

17,120,000 2,800,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

-

-

ปริมาตรน้้าที่กกั
เก็บน้้า

-

-

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ที่

แผนงาน

1 แผนงานรักษาความสงบ

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ )

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
56,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)
15 ปอนด์ จานวน 20 ถัง

2 แผนงานรักษาความสงบ ครุภัณฑ์
ภายใน

ครภัณฑ์กอ่ สร้าง

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 5
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

50,000

สานักปลัด

3 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชั้นวางวารสารแบบเอียง
ขนาดกว้าง 914
เซนติเมตร ลึก 305
เซนติเมตร สูง 152
เซนติเมตร จานวน 1 หลัง

4,500

สานักปลัด

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก จานวน 1หลัง

4,000

สานักปลัด

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก จานวน 1หลัง

4,000

กองคลัง

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแบบ 2
บาน จานวน 1 หลัง

5,500

สานักปลัด

ครุภัณฑ์

ภายใน

ครุภัณฑ์

182

สานักปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ )

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแบบ 2
บาน จานวน 1 หลัง

5,500

กองคลัง

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว

3,200

กองคลัง

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอีส้ านักงาน จานวน 3
ตัว

7,500

กองคลัง

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน จานวน ๑ เครื่อง

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์ส่วนกลาง แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

814,000

สานักปลัด

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถกระเช้าอเนกประสงค์
จานวน 1 คัน

2,500,000

สานักปลัด

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เกษตร

เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม
ชนิดสะพายหลัง ขนาด
3.5 แรงม้า

25,000

สานักปลัด

14 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้
ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง

16,000

สานักปลัด

183

สานักปลัด
12,000

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ )

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
34,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง

16 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

16,000

สานักปลัด

17 แผนงานเคหะชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

หอกระจายเสียงแบบไร้สาย

900,000

กองช่าง

18 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก จานวน 1 หลัง

4,000

กองการศึกษาฯ

19 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตัง้ ถึงหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน
2 เครื่อง

8,600

กองการศึกษาฯ

รวม

184

-

-

4,469,800

-

สานักปลัด

-

-

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้ น จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจัง หวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจัง หวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้ องกับ แผนพัฒนาจัง หวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่ แ ผนพัฒนากลุ่ม จั ง หวั ด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐
และในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมิน ผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑๕๘

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

๑๕๙

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วงอายุและจานวน
ประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม่ อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๑๖๐

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
๒๐
(๓)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
๒๐
(๕)

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๓)

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

(๓)

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

(๓)

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(๓)

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) OOpportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)

(๓)

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐

๖๐
(๑๐)

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐

(๑๐)

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

(๑๐)

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

๑๖๑

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
(๕)

๓.๔ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา

๓.๕ กลยุทธ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ ที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(๕)

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๕)

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่
ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

(๕)

๓.๘ แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่
การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว

(๕)

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕)

รวมคะแนน

๑๐๐

๑๖๒

คะแนน
ที่ได้

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้ ว ยการจั ด ท าแผนขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประม าณรายจ่าย
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มัง่ คั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

๑๖๓

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
การพัฒนา
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผลการนา ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป จานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร
จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้
กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)

๑๐

๓. การประเมินผลการนา ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการใน
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิง่ ของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

๑๐

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๐

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๑๖๔

คะแนนที่
ได้

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ValueBased Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑)
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่ นด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ

คะแนน
เต็ม
(๕)

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน

(๕)

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดาเนินการเอง
หรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการจัดทา
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้ส อดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิช าการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีค วามโปร่ง ใสในการ
วิธีการงบประมาณ
กาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
๕.๑๑ มีการกาหนด
มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวั ด ได้
ตัวชี้วัด (KPI) และ
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ ( efficiency)
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผล
และผลที่คาดว่าจะได้รับ ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
ได้รับสอดคล้องกับ
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(๕)

๑๖๕

(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐

คะแนน
ที่ได้

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้า หมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
โครงการที่ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

45

42,662,000

135

41,287,520

77

29,375,000

56

22,077,000

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการจัดระเบียบชุมชน /
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
รวม

5
35

690,000
11,488,465

12
70

1,430,000
12,611,465

8
64

1,080,000
12,171,465

8
68

1,080,000
72,031,465

2

70,000

4

110,000

2

60,000

5

220,000

13

782,000

14

840,000

13

690,000

13

690,000

7

790,000

6

670,000

5

620,000

5

620,000

107

56,482,465

241

56,948,985

169

43,996,465

155

96,718,465
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สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดาเนินการ
100%
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
45
22
20
5,400,648
20
5,400,648
20
5,400,648
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
42,662,000
7,186,000
5
2
2
50,490
2
50,490
2
50,490
2.ด้านเศรษฐกิจ
690,000
80,000
35
28
20
8,975,033
20
8,975,033
16
8,975,033
3.ด้านคุณภาพชีวิต
11,488,465
13,647,835
2
1
1
39,900
1
39,900
1
39,900
4.ด้านทัพยากรธรรมชาติและ
70,000
40,000
สิ่งแวดล้อม
13
7
5
33,495
5
33,495
5
33,495
5.ด้านการเมืองการบริหาร
782,000
439,000
7
6
5
202,300
5
202,300
5
202,300
6.ด้านจัดระเบียบชุมชน/
190,000
321,600
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
20,402,514
20,402,514
20,402,514
รวม
107 56,482,465
66
21,714,435
53
53
53
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(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมิ นความพึง พอใจของผู้ รั บบริ การในงานบริก ารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง
วาตะภัย น้าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่ อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิด
โรคระบาด การทาลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีร ายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็ก
นักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยัง ไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหา
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทาแผนงาน
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดาเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การศาสนาศิ ล ปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสัง คม การเกษตร เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้าประปา/แหล่งน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้าน
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไ ขปัญ หาต่ างๆ
ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ โดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมี
ความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นราคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณ
แหล่งที่มา
เบิกจ่าย
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน ข้อบัญญัติ
438,000.00 413,000.00
หนองแวงท่าวัด สายหน้าวัดเทวราช-บ้านนายคาพร นา
ชม
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามคันคูหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ข้อบัญญัติ
270,000.00 266,000.00
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน ข้อบัญญัติ
300,000.00 297,000.00
โนนไท สายแยกราขพัสดุ -นานายแล อาจธานี
4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
320,000.00 308,000.00
ข้อบัญญัติ
บ้านโคกล่าม 2 สายบ้าน นาย เทวิน ภูนา ถนนลาดยาง
5 โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายคันคูห้วยกุด ข้อบัญญัติ
120,000.00 44,600.00
ลาด
6 โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายหลัง ข้อบัญญัติ
350,000.00 327,000.00
อนามัย -วัดเทวราช (ทั้ง 2 ข้าง)
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน ข้อบัญญัติ
60,000.00 60,000.00
รวง สายบบ้านนาง วันเพ็ญ ดีกลาง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกด้านทิศ
360,000.00 360,000.00
ข้อบัญญัติ
ตะวันตกฝายน้าล้น หมู่ที่ 7
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4บ้าน
160,000.00 158,000.00
ข้อบัญญัติ
รวง สายบ้านนาย วีระ แทนรินทร์
2,378,000.00 2,233,600.00
รวม 9 โครงการ
๑๘๗

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ
1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใน
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพตาบลท่าวัด
2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม 2 โครงการ

งบประมาณ
แหล่งที่มา
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
(บาท)
40,000.00
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

40,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)
35,340
15,150

80,000.00 50,490.00

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองวงท่าวัดค่าอาหาร
กลางวัน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
ค่าอาหารกลางวัน
อุดหนุนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด)
ค่าอาหารกลางวัน
โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดหาวัสดุการเรียนและวัสดุสื่อการ
เรียนการสอน
บริการแพทย์ฉุกเฉิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชัพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผูป้ ่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วน
ตาบล ท่าวัด
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบล ท่าวัด

แหล่งที่มา งบประมาณตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

๑๘๘

1,040,000.00
328,000.00
28,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)
762,000.00
225,000.00

15,000.00

490,000.00

224,800.00

860,375.00
20,000.00

642,782.94
20,000.00
170,000.00

170,000.00
366,000.00

268,000.00

8,872,800

8,334,500.00

40,000.00

9,500.00

180,000.00

129,500.00

โครงการ
12 โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว
13 โครงการวิ่งมินิมาราธอน
14 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
15 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
16 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด
17 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทางานช่วงปิด
ภาคเรียน
18 อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
โครงการสนับสุนนภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2561
19 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
20 โครงการสนับสนุนกอทุนสวัสดิการชุมชน
รวม 20 โครงการ

แหล่งที่มา งบประมาณตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ (บาท)
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

30,000.00
20,000.00
15,000.00

ข้อบัญญัติ

40,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)
29,000.00
20,000.00
8,800.00
18,688.00

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

80,000.00
30,000.00

79,100.00
24,000.00

ข้อบัญญัติ

20,000.00

20,000.00

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

30,000.00
24,000.00
50,000.00
50,000.00
12,710,175.00 11,074,670.94

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
(บาท)
40,000.00
ข้อบัญญัติ
40,000.00

โครงการ
1

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
รวม 1 โครงการ

๑๘๙

เบิกจ่าย
(บาท)
39,900.00

39,900.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ
1

2
3
4
5

โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปี 2561
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าวัด
โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแวงน้อย โครงการจัด
งานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสสาคัญประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
รวม 5 โครงการ

งบประมาณ
แหล่งที่มา
เบิกจ่าย
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
20,000.00 16,400.00
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ 214,400.00 211,775.00
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

300,000.00

292,000.00

20,000.00

16,795.00

25,000.00

5,000.00

579,400.00 541,970.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
งบประมาณ
แหล่งที่มา
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
1

2
3
4
5

รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ,เทศกาล
สงกรานต์ (จัดตั้งศูนย์ฯและค่าตอบแทนตั้งจุดตรวจและ
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์)
ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-ทบทวน
โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยา
เสพติด
อุดหนุนอาเภอแวงน้อย โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอาเภอแวงน้อย
อุดหนุนศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น
รวม 5 โครงการ

๑๙๐

เบิกจ่าย
(บาท)

ข้อบัญญัติ

37,600.00

18,800.00

ข้อบัญญัติ

200,000.00

134,250.00

ข้อบัญญัติ

40,000.00

9,250.00

ข้อบัญญัติ

20,000.00

20,000.00

ข้อบัญญัติ

20,000.00

20,000.00

317,600.00 202,300.00

ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้จ่ายขาดเงินสะสม
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ เบิกจ่าย
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายบ้านโคก
420,000 416,000
ล่าม-หลุบกุง
2 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายถนนลาดยาง370,000 367,000
โคกหัวล่อน
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาดสายบ้านโนน 1,327,000 857,648
สะอาด-บ้านโนนไท
86,000
86,000
4 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายนานาย
เรียน-หนองสระสี่เหลี่ยม
357,000 347,000
5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายทางเข้า
หมู่บ้าน
97,000
95,000
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายบ้านนายสมพรบ้านนางอั้ว นาบารุง
23,000
22,600
7 โครงการวางท่อระบายน้า คสล.หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายบานนายสมพร-บ้านนาย
วิชัย ชาวสวน
367,000 359,000
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย สายแยก
กลางหมู่บ้าน-หนองเชียง
313,000 129,800
9 โครงการวางท่อระบายน้า คสล.หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายนานายแล อาจธานี
หน้าโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
788,000 477,000
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม สายบ้านนาง
ปทุมทอง-นานายสมชาย พรรณโรจน์
10,000
10,000
11 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 สายหน้า อบต.
ท่าวัด-หนองผักบุ้ง
4,158,000 3,167,048
รวมทั้งสิ้น

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

๑๙๑

