
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตัง้ของหมูบ่้านหรอืชุมชนหรอืต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 9/1  หมูท่ี่ 10  บ้านโนนส าราญ  ต าบลท่า

ใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอหนองบัวแดง 

ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2359 หา่งจากอ าเภอหนองบัวแดง ประมาณ 23 กิโลเมตร มเีนือ้ที่

ทั้งหมด 116 ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 72,500 ไร่  

ทิศเหนอื          จดต าบลวังชมพู อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

ทิศใต้              จดเขาพังเหย 

ทิศตะวันออก    จดล าน้ าชีและต าบลคูเมอืง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

ทิศตะวันตก     จดต าบลถ้ าวัวแดง  อ.หนองบัวแดง   จ.ชัยภูมิ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมปิระเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50   ของพื้นที่ นอกนั้นเป็นที่ราบ

สูง บริเวณตอนกลางของต าบลเป็นพืน้ที่ราบ มพีืน้ที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศใต้ ประกอบด้วยเทือกเขา

ส าคัญ ได้แก่ ภูพังเหย และในพืน้ที่ของหมู่บ้าน แต่ละบ้านเป็นพืน้ที่ราบ  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลท่าใหญ่ มีลักษณะอากาศรอ้นชืน้  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมฤีดู 3 ฤดู โดย

ระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  มีอากาศหนาวจัด ในฤดูหนาว 

ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามหว้งเวลาตามฤดูกาล ดังนี้  

                ฤดูหนาว      ประมาณเดือน พฤศจกิายน – กุมภาพันธ์ 

                ฤดูร้อน       ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

                ฤดูฝน         ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

 1.4 ลักษณะของดนิ 

  จากสภาพดินของต าบลท่าใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกพัดพามาทับถมกันนาน

มาแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยขบวนการชะล้างและปรับระดับพืน้ที่จึงท าให้เกิดพื้นที่ที่มคีวาม

สูงต่ าแตกต่างกันและดินที่เกิดขึ้นมีอายุที่แตกต่างกัน บางส่วนจะพบดินที่เกิดจากการผุพังและสลายตัวของหินใน

บริเวณนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและที่ลาดเชงิเขา 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

  ต าบลท่าใหญ่มี แม่น้ าสายหลักอยู่ 2 สาย ของชาวต าบลท่าใหญ่ ได้แก่ แม่น้ าชี และ แม่น้ าเจา ที่

ล่อเลีย้งชวีิตของชาวต าบลท่าใหญ่ ในการอุปโภค – บริโภค และเป็นแหล่งท ามาหากินของประชาชนในการ

ด ารงชีวติจนถึงปัจจุบัน 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ป่าไม้ของต าบลท่าใหญ่ ถือได้วา่เป็นสภาพป่าที่มคีวามอุดมสมบูรณ์มากในระดับหนึ่ง   ซึ่งสภาพ

ป่าไม้ของต าบลท่าใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้ เป็นแหล่งธรรมชาติที่ส าคัญยิ่งสามารถอ านวยผลประโยชน์

ทั้งทางตรงและทางออ้ม ประโยชน์ทางตรง อันได้แก่ ป่า ของป่าและผลผลิตจากป่าไม้อื่นๆ และทางอ้อมมอีิทธิพล

ต่อดนิ น้ า ลม ฟ้า อากาศในท้องถิ่น ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีมตี้นน้ าล าธารที่สมบูรณ์ พรอ้มด้วยสัตว์ป่านานา

ชนิดเป็นแหล่งศึกษาหาความรูแ้ละท่องเที่ยว พักผอ่นหย่อนใจของประชาชนทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีจ านวนหมูบ่้านในเขตรับผิดชอบ  จ านวน  11  หมูบ่้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ผู้ปกครอง ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

บ้านหนองเป็ด 

บ้านหว้ยข่าเฒา่ 

บ้านโนนสะอาด 

บ้านโนนศรีสงา่ 

บ้านโนนศรีทอง 

บ้านโนนมะค่า 

บ้านภูนกเขียน 

บ้านโนนศิลา 

บ้านหว้ยเชอืก 

บ้านโนนส าราญ 

บ้านหว้ยโกเต้ีย 

นางบุญเยี่ยม   พลพวก 

นายบุญเลิศ    กัณโยธา 

นายวิลยั        แก้วศรีฟอง 

นายประยุทธ  กันโยธา 

นางพกิุล  เย็นสุวรรณ 

นายสมบัต ิ  เรียนพิศ 

นายสงวน   อุปราช 

นายสนั่น   ห่อยไธสง 

นายพัฒนา   กองเกิด 

นางสริิกร   จันสมุทร 

นายสุริยา   ระค าภา 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 

2.2  การเลือกตั้ง 

 ข้อมูลการเลือกตั้ง ซึ่งมีประชากรทั้งสิน้ 9,050 คน มีทั้งหมด 11 หมูบ่้าน และมี ผู้น าหมูบ่้านทั้งหมด 11 คน 

และ อบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่สง่เสริมและพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

การศกึษา  สาธารณสุข การอาชีพ รวมทั้งการดูแลบ ารุงรักษาถนนหนทาง แหลง่น้ าต่างๆ เพื่อความเจรญิของ

ต าบลและความสุขของประชาชน 

    ดังนัน้ จึงมกีารเลือกตั้งตัวแทน ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเลือก สมาชิกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่ ตรวจสอบและควบคุมการท างานของ นายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น แทนเรา 
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3.ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ที ่ หมูบ่้าน จ านวนครัวเรอืน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองเป็ด 304 599 533 1132 

2 บ้านหว้ยข่าเฒ่า 196 265 295 560 

3 บ้านโนนสะอาด 252 372 403 775 

4 บ้านโนนศรีสงา่ 231 394 400 794 

5 บ้านโนนศรีทอง 313 533 555 1088 

6 บ้านโนนมะค่า 262 516 559 1075 

7 บ้านภูนกเขียน 115 210 205 415 

8 บ้านโนนศิลา 116 259 245 504 

9 บ้านหว้ยเชือก 191 390 350 740 

10 บ้านโนนส าราญ 281 560 516 1076 

11 บ้านหว้ยโกเตีย้ 206 460 431 891 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 ชาย หญิง หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 1,052 1,040 อายุต่ ากว่า 18 ป ี

จ านวนประชากร 3,026 3,095 อายุ 18-60 ป ี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 407 440 อายุมากกว่า 60 ป ี

รวม 4,475คน 4,575              คน  9,050       คน 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศกึษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา     5 แห่ง 

-  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  2 แห่ง 

-  โรงเรียนอาชีวศกึษา    - แห่ง 

-  โรงเรียน / สถานศกึษาช้ันสูง   - แห่ง 
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4.2 สาธารณสุข 

  -  โรงพยาบาลของรัฐ   - เตียง    - แห่ง 

  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   2 แห่ง 

  -  สถานพยาบาลเอกชน    - แห่ง 

  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    - แห่ง 

  -  อัตราการมแีละใช้สว้มราดน้ า   รอ้ยละ   100 

4.3 อาชญากรรม 

 ปัญหาดา้นอาชญากรรมของประชาชนต าบลท่าใหญ่เป็นปัญหาส าคัญในการดูแลของผู้น าในชุมชนนั้นๆ

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลและสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองบัวแดง ซึ่งอาชญากรรมส่วนใหญ่จะเป็นด้าน 

การลักขโมย เป็นต้น 

4.4 ยาเสพติด 

 ในสภาพปัญหาปัจจุบันต าบลท่าใหญ่ประสบกับปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต      การเป็น

พื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยมีตัวยาหลักที่ประสบปัญหาคือ ฝิ่น 

เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารระเหย โคเคน เอ็กซ์ตาซี่ และสารเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์บางชนิดเพื่อให้ประชาชน 

พ่อแม่ผู้ปกครอง ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และช่วยกันคุ้มครอง สร้างความรัก ความอบอุ่นให้กับ

ครอบครัวเพื่อเป็นการไม่ให้เยาวชนไทยติดยาเสพติดปัจจุบัน      มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม

เยาวชนจะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่น และที่นา่เป็นหว่งก าลังแพร่ระบาดสู่เด็กนักเรียนวัย 9 ขวบ 10 ขวบ 

สาเหตุอาจเป็นเพราะถูกเพื่อนชักจูงให้ลองเสพ อยากรู้ อยากลอง ถูกล่อลวง และสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งคือ

การขาดความอบอุ่นในครอบครัว ปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจดูแลหรือเป็นที่พึ่งของเด็กได้ เด็กเกิด

ความวา้เหว่ไม่รูจ้ะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพติด หรอืเป็นเป้าล่อให้กับผูไ้ม่ปรารถนาดอีย่างพอดี ปัญหายาเสพ

ติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ปันทอนความเจริญ

ของประเทศชาติ หากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจ านวนมาก ก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้

เจริญรุ่งเรืองได้      ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิด ได้แก่ ฝิ่น เฮโรอีน ทินเนอร์ กัญชา ยาบ้า ยาอี สาระเหย 

กระท่อม และยากระตุ้นประสาทเป็นต้น แต่ละชนิดก่อให้เกิดผลร้ายแก่ร่างกายทั้งสิ้น ท าให้สุขภาพทรุดโทรม

อ่อนแอ ความจ าเสื่อม เสียบุคลิกภาพ และปัญหาส าคัญที่ตามมาอีกประการหนึ่ง ก็คือผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้ า

เส้นมโีอกาสติดเชื้อไวรัสเอดส์และแพร่กระจายไปยังกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดด้วยกัน รวมไปถึงคนกลุ่มอื่น ๆ ดว้ย 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 ด้านการพัฒนาสังคมสงเคราะห์ สง่เสริมการจัดสวัสดิการสังคมช่วยเหลือสงเคราะหผ์ูด้้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 

ผูสู้งอายุ ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว นันทนาการ การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

    

การคมนาคมขนส่งทางบกของ ต าบลท่าใหญ่   อ าเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวกสบายและเป็น

ที่นยิมของประชาชนในจังหวัดชัยภูมมิาก โดยมีเส้นทางติดตอ่กับกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวก 

มีทางรถยนต์โดยสาร วิ่งระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ ผ่าน เส้นทางต าบลท่าใหญ่ จุดสุดเส้นทางอ าเภอหนองบัว

แดง และมีจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงที่สามารถวิ่งผ่านได้  

    

 5.2 การไฟฟ้า 

 ต าบลท่าใหญ่ มีประชากรทั้งหมด  9,050  คน  มีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,467 ครัวเรือนใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบัวแดง คิดเป็นรอ้ยละ 98 %  ของครัวเรือนและอีก 2% ใช้แผงโซลาเซล และอื่นๆ 

5.3 การประปา 

ต าบลท่าใหญ่ มีประชากรทั้งหมด  9,050  คน  มีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,467 ครัวเรือนใช้น้ าประปาเพื่ออุปโภค 

บริโภค คดิเป็นรอ้ยละ 99 % ของครัวเรือน 

5.4 โทรศัพท์ 

การใชโ้ทรศัพท์ของประชาชนต าบลท่าใหญ่ ส่วนมาก ร้อยละ 99  มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคน และ

สะดวกสบายในการตดิต่อสื่อสาร 

5.5 ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรอืการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 

 ต าบลท่าใหญ่มีจุดบริการไปรษณีย์ของต าบล ซึ่งอยู่ ตรงขา้ม ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มี

ความสะดวกสบายในการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งมเีจ้าหน้าที่บริการถึงที่ตามเลขที่อยู่ของผู้รับ 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมสิ่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร 

ได้แก่การท านา  ท าไร่  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวเกษตรกร และการปลูกอ้อยก็เป็นพืชรายได้หลักของประชาชน

ต าบลท่าใหญ่ 

6.2 การประมง 

ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิเป็นพืน้ที่ราบ สลับกับเนินเขา ซึ่ง

ในพืน้ที่จะมีแม่น้ า ล าธาร เป็นจ านวนมาก เช่น แม่น้ าชี แม่น้ าเจา คลอง หนอง บึง และสระน้ าของชาวบ้านและ

ชาวบ้านจะใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการหาปลา และสิ่งมีชีวิตต่างที่สามารถบริโภคได้ในน้ า เพื่อน ามาประกอบอาหาร

หรอืน าไปขายได้ซึ่งก็เป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งของชุมชน  
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6.3 การปศุสัตว์ 

ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมสิ่วนมากจะประกอบอาชีพเสริมใน

การเลีย้ง สัตว์ต่างๆ เช่น วัว ควาย  หมู  ไก่ เป็ด เป็นต้น เพื่อใช้ในการ บริโภค หรือขายเพื่อเป็นรายได้ของชาว

ต าบลท่าใหญ่ได้อกีทางหนึ่ง   

6.4 การบริการ 

 ในต าบลท่าใหญ่มีพื้นที่ให้บริการประชาชนเรื่องตา่งๆ เช่น ร้านตัดผม  ร้านเสริมสวย   ปั้มน้ ามัน และร้าน

อาคาร ซึ่งเป็นแหล่งบริการของคนในชุมชน 
 

6.5 การท่องเที่ยว 

 แหลง่ท่องเที่ยวของต าบลท่าใหญ่ มทีั้งด้านเชิงเกษตร และ เชิงธรรมชาติ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ได้แก่ น้ าตกแก่งใหญ่ สถานที่อยู่ที่ บ้านหว้ยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวแบบน้ าตกโดยเป็นน้ าชี ซึ่งไหลจากต้นน้ าชีที่บ้านโหล่น ต าบลนางแดด ผ่านต าบลวังชมภู ผ่าน

ต าบลหนองแวง สภาพทั่วไปของน้ าตกจะมีแอง่น้ าเป็นบางสว่น สามารถลงเล่นน้ าได้ 

สภาพทั่วไปบางสว่นของน้ าตกจะเป็นแก่งหนิ ซึ่งสามารถนั่งชมทิวทัศน์ของน้ าตกได้การเดินทางจะใชพ้าหนะโดย

รถยนต์ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอไปถนนสายหนองบัวแดง-วังใหญ่ประมาณ กิโลเมตร ที่21 จะเจอทางแยก

เข้าหมูบ่้านโนนศรสีงา่ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงสถานที่น้ าตกแก่งใหญ่ ระหว่างการเดินทางไปยังน้ าตกสองขา้งทาง

จะเป็นทุ่งกว้างและช่วงหญ้าคาออกดอกจะดูเป็นทุ่งหญ้าสวยงามมาก 

6.6 อุตสาหกรรม 

 ต าบลท่าใหญ่ มีพื้นที่ราบและสลับกับภูเขาซึ่งส่วนมากประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและในพืน้ที่ไม่

มีอุตสาหกรรม 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 ในพืน้ที่ต าบลท่าใหญ่ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวในด้านเกษตรกรรมเสร็จ กลุ่มแม่บ้านจะเริ่มท าอาชีพเสริม เช่น 

การทอผ้า  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการท าเสื่อจากวัสดุทางธรรมชาติ   

6.8 แรงงาน 

 ต าบลท่าใหญ่ในสภาพของพืน้ที่มีความแหง้แล้งประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 

ก็เดินทางไปท างานที่ในเมือง  ซึ่งปัญหาของชุมชนคือ ขาดความรู้ต่างๆ ที่น ามาใช้ในพืน้ที่ตนเองและขาดแคลนช่างที่

มีฝีมอืในการท างานในชุมชน 
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7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 

 ชาวต าบลท่าใหญ่  99 % นับถือศาสนาพุทธ ๑%  นับถือศาสนา อื่นๆ 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

ช่วงเวลา / 

เดือน 

กิจกรรมการด าเนินชีวติ / วิถีชวีิตคนในชุมชน กิจกรรมงานบุญประเพณี 

 

 

 

มกราคม 

- ไปท างานต่างถิ่น  เช่น  งานก่อสร้างที่ 

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด  งานรับจ้างทั่วไป 

- ตัดอ้อยต่างจังหวัด  จ านวน  20 – 30 ครัวเรือน 

- ตัดอ้อยส่งขายโรงงาน 

- ประกอบอาชีพส่วนตัว  เช่น  รับจ้าง 

ทั่วไป เลีย้งวัว  ปลูกหมอ่นเลีย้งไหม  หนอ่ไม้ฝร่ัง  - ผัก 

- งานฉลองวันขึน้ปีใหม่ 

- ท าบุญทอดผา้ป่า 

 

 

กุมภาพันธ์ 

- ไปท างานต่างถิ่น  เช่น  งานก่อสร้างที่กรุงเทพฯ   

งานรับจ้างทั่วไป 

- ตัดอ้อยต่างจังหวัด  จ านวน  20 –30  ครัวเรือน 

- ตัดอ้อยส่งขายโรงงาน 

- ประกอบอาชีพส่วนตัว  เช่น  รับจ้างทั่วไป  เลี้ยง

วัว  ปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม    ทอเสื่อกก  ทอผา้

ไหม 

- งานบุญข้าวจี่  (บุญเดือนสาม) 

 

มีนาคม 

- อพยพแรงงานไปท างานต่างถิ่น 

- เริ่มเตรยีมดินปลูกอ้อย / ดูแลอ้อยเกิดใหม ่/ ขึน้

น้ าไร่ 

อ้อย   -  ท าอาชีพส่วนตัว  เชน่  รับจา้งทั่วไป / ทอผา้ / 

ปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม / ปลูกหนอ่ไม้ฝรั่ง 

- ประเพณีบุญผะเหวด 

- บุญประทายข้าวเปลือก   

( บุญกุ้มขา้ว ) 

 

เมษายน 

- ชาวบ้านที่ไปท างานต่างถิ่นเริ่มเดินทางกลับ 

- เริ่มเตรยีมดินปลูกอ้อยรอบใหม่ / ดูแลต้นอ้อยที่

เริ่ม 

แตกหนอ่ใหม่ / (ดายหญ้า / ใสปุ๋ย) 

- ประเพณีวันสงกรานต์ 

รดน้ าด าหัวขอพรผูสู้งอายุ 

 

พฤษภาคม 

- เริ่มเตรยีมพื้นที่ท านา  (ไถดะ) / ดูแลอ้อย 

- ท าอาชีพส่วนตัว  เช่น  รับจ้างทั่วไป  / เลี้ยงวัว / 

ปลูกหนอ่ไม้ฝรั่ง / มันส าปะหลัง 

- ท าบุญเบิกบ้าน / เลี้ยงศาลปู่ตา 

- งานอุปสมบทและวันวิสาขบูชา 
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ช่วงเวลา / 

เดือน 

กิจกรรมการด าเนินชีวิต / วิถีชวีิตคนในชุมชน กิจกรรมงานบุญประเพณี 

 

มิถุนายน 

- เริ่มหว่านกล้า / บางคนเริ่มปักด า / ดูแลพืชไร่ 

- ประกอบอาชีพส่วนตัว   เช่น  รับจ้างทั่วไป     

เลี้ยงวัว 

- บุญข้าวประดับดิน 

กรกฎาคม - ปักด านาข้าว / ดูแลพืชไร่ 

- ท าอาชีพส่วนตัว  เช่นรับจา้งทั่วไป  เลี้ยงวัว ฯลฯ 

- งานบุญเข้าพรรษา 

 

 

สิงหาคม 

- ปักด านาข้าว / ดูแลพืชไร่ 

- เก็บของป่าขาย  เช่น หนอ่ไม้  เห็ด  ผักตาม 

ธรรมชาติ 

- ท าอาชีพส่วนตัว  เช่น  รับจ้างทั่วไป  เลี้ยงวัว 

ฯลฯ 

- จัดกิจกรรมวันแมแ่หง่ชาติ 

กันยายน - ปักด านาข้าว  / ดูแลพืชไร่ 

- เก็บของป่าขาย  เช่น  หน่อไม้  เห็ด 

- บุญข้าวกระยาสาทร 

ตุลาคม - ดูแลพืชไร่ 

- เก็บของป่าขาย  เช่น  หน่อไม้  เห็ด 

- ท าอาชีพส่วนตัว  เช่น รับจ้างทั่วไป  เลี้ยงวัว ฯลฯ 

- งานบุญแหเ่ทียน 

- บุญออกพรรษา 

พฤศจกิายน - เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  / ดูแลพืชไร่ 

- ประกอบอาชีพส่วนตัว  เช่น  รับจ้างทั่วไป / เลี้ยง

วัว 

- ประเพณีลอยกระทง 

ธันวาคม - เริ่มตัดออ้ยส่งขายโรงงาน 

- ประกอบอาชีพส่วนตัว  เช่น  รับจ้างทั่วไป / เลี้ยง

วัว 

- ชาวบ้านเริ่มเดินทางไปท างานต่างจังหวัด 

- ท าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 

 

7.3 ภูมปิัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น 

ภาษาที่ใช้  คือ ภาษาอีสาน 

7.4 สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก 

 ผา้ไหม  ไส้กรอกสมุนไพร 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 

       ทรัพยากรน้ าซึ่งต าบลท่าใหญ่ มแีหล่งน้ าที่หล่อเลีย้ง ชาวต าบลท่าใหญ่ คอื  แม่น้ าชี  และ แม่น้ าเจา หว้ย 

หนอง คลอง บึง บ่อ สระ และ น้ าบาดาล 

8.2 ป่าไม้ 

ป่าไม้ของต าบลท่าใหญ่ ถือได้วา่เป็นสภาพป่าที่มคีวามอุดมสมบูรณ์มากในระดับหนึ่ง   ซึ่งสภาพป่าไม้ของ

ต าบลท่าใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้ เป็นแหล่งธรรมชาติที่ส าคัญยิ่งสามารถอ านวยผลประโยชน์ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม ประโยชนท์างตรง อันได้แก่ ป่า ของป่าและผลผลติจากป่าไม้อื่นๆ และทางออ้มมอีิทธิพลต่อ

ดิน น้ า ลม ฟ้า อากาศในท้องถิ่น ก่อใหเ้กิดสภาพแวดล้อมที่ดีมีตน้น้ าล าธารที่สมบูรณ์ พร้อมดว้ยสัตว์ป่านานาชนิด

เป็นแหล่งศกึษาหาความรู้และท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 

8.3 ภูเขา 

ในพืน้ที่ต าบลท่าใหญ่ เป็นพื้นที่ราบ สลับกับภูเขา สภาพภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ลอนลึกและภูเขา ใน

เขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ได้แก่ ในเขต

อ าเภอหนองบัวแดง     

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดินและที่ดนิ 

พบว่าวัตถุก าเนิดดินในบริเวณต าบลท่าใหญ่   อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิด

จากพวกตะกอนที่ถูกน้ าพัดพามาทับถมกันนานมาแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยขบวนการชะ

ล้างและปรับระดับพืน้ที่จึงท้าให้เกิดพื้นที่ที่มคีวามสูงต่ าแตกต่างกันและดินที่เกิดขึ้นมีอายุที่แตกต่างกัน บางสว่นจะ

พบดินที่เกิดจากการผุพังและสลายตัวของหินในบริเวณนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและที่ลาดเชิงเขา 

ทรัพยากรป่าไม้ 

พืน้ที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิเป็นพืน้ที่ป่าไม้ที่มีความส าคัญยิ่งต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็น

แหลง่ตน้น้ าล าธารเป็นต้นก าเนิดของแมน่้ าล าธารที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมและการผลติกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ

แมน่้ าช ีและแม่น้ าเจา ซึ่งนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าหายาก ในพื้นที่ป่า

ไม้ของจังหวัดชัยภูมทิี่อยู่ในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแหง่ชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีกด้วย 

ทรัพยากรสัตว์ป่า 

ต าบลท่าใหญ่มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ที่ได้รับการคุมครองคืออุทยานแห่งชาติไทรทอง ซึ่งมสีภาพป่าที่มคีวาม

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตวป์่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ 

 

 



ส่วนที่  3 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ป ี

วิสัยทัศน  :  ประเทศพัฒนาแลว อยางมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความมั่นคง 

-  การมคีวามมั่นคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก

ระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมคีวาม มั่นคงในทุกมิติทั้งมิติ

เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการเมอืง 

-  ประเทศมคีวามมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิที่เขมแข็งเปนศูนย

กลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่น าไปสูการบริหาร

ประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก ธรรมาภบิาล 

- สังคมมคีวามปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมคีวามเขมแข็ง

ครอบครัวมีความอบอุน 

-  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวติ มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการ ด ารงชีวิตมคีวาม มั่นคงของ

อาหาร พลังงาน และน้ ามีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวติทรัพยสิน 

ความมั่งคั่ง 

- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ าของ

การพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 

-เศรษฐกิจมคีวามสามารถในการแขงขนัสูงสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศสราง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตและเปนจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง 

การผลิต การคา การลงทุนและการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย

สัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมพีลัง 

-ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน 

ทุนที่เปนเครื่องมอืเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน  

- การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญรายได และคุณภาพชีวติของประชาชนใหเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง ซึ่ง

เปนการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน

เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

 

 



-19- 

- การผลิตและการบริโภคเปนมติรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนที่

ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึน้ คนมคีวาม

รับผิดชอบตอสังคม มคีวามเอือ้อาทรเสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

- มุง ประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนใหความส าคัญกับการมสีวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในสังคม

ยดึถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มี 

เสถียรภาพ และยั่งยืน 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

- เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตรยิเป

นประมุข 

-สรางศักยภาพการผนึกก าลังปองกันประเทศพัฒนาโครงสรางก าลังและยุทโธปกรณที่เหมาะสม สรางความร

วมมอืกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเลพัฒนาความรวมมอืกับเพื่อนบานเรงจัดท าหลักเขตแดน

แกไขปญหาพื้นที่ทับซอนและปญหาการลักลอบเขาเมืองทั้งระบบ 

-  พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมอืระหวางประเทศทุกระดับปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขา

มชาติ ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 

-รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 

ทั้งดานอาหาร พลังงาน และน้ า 

-ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศขจัดคอรรัปชั่น ลดความเหลื่อมล้ า กระจายอ านาจ ปรับกระบวนการยุติธรรม

ปรับกระบวนการท างานจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้นพัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอือ้ตอการด าเนินงาน 

2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 

-  รักษาเสถียรภาพและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงนิใหมีความสอด

คลองกันรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน พัฒนาระบบการเงนิของประเทศ

ใหมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการประชาชนทุกระดับ พึ่งพาตลาดภายในประเทศมากขึ้น 

-  สงเสริมการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรจังหวัดที่

สะทอนความตองการและศักยภาพของพืน้ที่ และใหอยูบนการแขงขันที่เปนธรรม และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

- พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาโดยใชฐานเศรษฐกิจดิจติอล และการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางดานโครงสราง

และระบบ ดานปจจัยสนับสนุนและดานบุคลากร 



-20- 

- สรางฐานการผลติการเกษตรใหเขมแข็ง (ฟนฟูทรัพยากรฯ) / ยกระดับความมั่นคงและปลอดภัยดาน

อาหาร / พัฒนาเปน ฐานbio-base ของผลิตภัณฑตางๆ 

- สงเสริมเกษตรกรรายยอยรวมกลุมปรับสูเกษตรอินทรียเกษตรยั่งยืน 

- พัฒนาความรแูละทักษะเกษตรกร เครื่องมอืเครื่องจักรโครงสรางพื้นฐานและบริการ สรางนวัตกรรม

และท าZoningเพื่อเพิ่ม Productivityภาคอุตสาหกรรม...... (สะอาด และ มูลคาสูง)  

- พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเดิม/สรางฐานอุตสาหกรรมใหม (ยานยนต/พลังงาน/bio-products /digital)  

-พัฒนา SME ใหเขมแข็งภาคบริการ......  

- ยกระดับคุณภาพนักทองเที่ยวเพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยว 

- ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลาง... การใหบริการสุขภาพ /การเงนิ /การศึกษา /โลจสีติกส 

- พัฒนาทักษะและองคความรูของผปูระกอบการไทยสรางสรรคสินคาใหมีจุดเดน /ตอบสนองตลาด/สงเส

ริมภูมปิญญาผลติสิคาบริการที่มีเอกลักษณ /Branding /สนับสนุนผูประกอบการใหปรับตัวส าหรับการ

ด าเนนิธุรกิจใหมๆ 

- ยกระดับผลติภาพแรงงาน เพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

- พัฒนา SME สูสากลใหรวมกลุมCluster และพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอือ้ตอการด าเนินธุรกิจ และ 

เสริมสรางการตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมดานตางๆ 

-ยกระดับสินคาหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)ใหกาวไกลสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ 

สถาบันเกษตรกรเพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน และกลุมประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ใหเปน 

ฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาเปนฐานการผลิตใหม กระจาย

กิจกรรมเศรษฐกิจและความเจรญิสูภูมิภาค สรางความมั่นคงในพืน้ที่ชายแดน เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อ

นบาน 

-พืน้ที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกพัฒนาเปนฐานการผลติที่ใชเทคโนโลยีสูง เปนมติรตอสิ่ง

แวดลอมและชุมชน 

- พืน้ที่เมืองศูนยกลางความเจรญิใหเปนเมืองที่มปีระสิทธิภาพ ปลอดภัย นาอยู ใชทรัพยากรฯ อยาง

ประหยัด จัดการสิ่งแวดลอมเหมาะสม รองรับเศรษฐกิจในอนาคต /มีระบบรางเชื่อมโยงเมอืงศูนยกลาง

ความเจรญิทั่วประเทศ /บริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มขีีดความสามารถสูง 

- ดานการขนสงปรับรูปแบบการขนสงสินคา /พัฒนาระบบ Infrastructure ในการเดินทางและขนสงสเูมือง

ศูนยกลภูมิภาคทั่วประเทศและเพื่อนบาน / ใชประโยชนทาอากาศยาน ทาเรือภูมิภาค /พัฒนาอุตฯ 

ระบบราง อุตฯ ซอมบ ารุงอากาศยานและชิ้นสวน 

- ดานความมั่นคงทางพลังงานลงทุนดานพลังงานใหมีเพียงพอ /กระจายประเภทของเชือ้เพลิง /สงเสริม

พลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่ /เชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
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- ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงใหทันสมัยทั่วถึงปรับปรุงเครอืขายบรอดแบนด /พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

ระดับมาตรฐานสากล / ใช ICT ชวยสรางความเขมแข็งภาคการผลติ การศกึษา การบริการภาครัฐและ

การพาณิชย 

- ดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสัดสวนคาใชจาย R&Dไมนอยกวารอยละ 3 โดยรัฐตอเอกชน 20:80เนนงาน

วิจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ เพิ่มบุคคลากรดาน R&D เปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน 

 - ดานการจัดการน้ าลงทุนหาแหลงกักเก็บใหมเพิ่มเติม และเพิ่มความจุแหลงกักเก็บเดิมใหเพียงพอพัฒนา

ระบบควบคุมคุณภาพระบบการจัดสรร และการระบายน้ าการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการ 

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

- สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา และสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมภิาค และ

นานาประเทศ ทั้งระดับทวิและพหุภาคี 

- สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจดานบริการการศึกษา /การเงนิ /สุขภาพ /โลจสิติกส /การ

วิจัยและพัฒนา /เปนฐานความรวมมอืในเอเชยี 

- สงเสริมการลงทุนและด าเนินธุรกิจของผูประกอบการไทยในตางประเทศ 

- สงเสริมความรวมมอืกับภูมภิาคและนานาชาติในดานความม่ันคงดานพลังงาน ดานอาหาร ดานสิ่งแวดล

อมและการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการปองกันภัยในทุกรูปแบบ 

-สรางบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและถวงดุลระหวางกลุมอ านาจตางๆ 

โดยการด ารงความสัมพันธที่ดกีับประเทศและองคกรระหวางประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอยางต

อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธกับกลุมมหาอ านาจตาง ๆ 

- เพิ่มบทบาทของไทยในองคการระหวางประเทศโดยใหความชวยเหลือทั้งในดานการเงนิและเทคนิคกับ

ประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทุนมนุษย 

-สรางองคความรูดานการตางประเทศใหภาคสวนตางๆเขาใจการตางประเทศและผลประโยชนที่มตีอการ

พัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ ของไทย และด าเนินการเชงิรุกในการสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่น 

และภาพลักษณที่ดแีละศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ ของประเทศไทยกับตางประเทศการ

เชื่อมโยงกับภูมภิาคและเศรษฐกิจโลก 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติใหสนับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตใน

ครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวติไดแก 

(1) ชวงการตั้งครรภ/ แรกเกิด /ปฐมวัย 

 (2) วัยเรียน 

(3) วัยรุน/นักศึกษา 
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(4) วัยแรงงานและ 

(5) วัยผูสูงอายุ 

- การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง 

โดยการปฏิรูปโครงสรางและระบบการจัดการการศกึษาระบบการคลังดานการศกึษา ระบบการผลติและ

พัฒนาครูผสูอน ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพ ระบบการเรียนรูในทุกระดับและยกระดับ 

สถาบันการศึกษาในสาขาที่มคีวามเช่ียวชาญสูความเปนเลิศสงเสริมภาคเอกชนมสีวนรวมในการจัด

การศกึษา ปรับ พัฒนา 

-การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดีโดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การพัฒนา

สภาพแวดลอมที่เอือ้ตอสุขภาพการสงเสริมรูปแบบการด าเนินชีวติที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจติ

ที่ด ีเผยแพรความรูดานสุขภาพเพื่อน าไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

-การสรางความอยูดีมสีุขของครอบครัวเสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาที่ของสถาบันครอบครัวใน

การบมเพาะวางรากฐานการพัฒนาจติใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตยสุจรติ จิตส านึก

สาธารณะ ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว สรางความอบอุนและ

มั่นคงใหสมาชิกในครอบครัว 

4.ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยีมกันทางสังคม 

- สรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าโดยสรางความมั่นคงดานรายไดและการออม กระจายทรัพยากร

ฯ และบริการสาธารณะขั้นพืน้ฐานใหเปนธรรมทั่วถึงกลุมผูมีรายไดนอยและดอยโอกาส สรางความเป

นธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

- พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการสุขภาพโดยบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน

ใหเกิดเอกภาพในการจัดการ /ลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพ /สงเสริมการอภบิาล

ระบบสุขภาพในลักษณะเครือขาย /พัฒนารูปแบบกีฬาเพื่อสุขภาพ 

- สรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการด ารงชีวติส าหรับสังคมสูงวัยและผูดอนโอกาสดานโครง

สรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม 

- สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมโดยฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนา ธ ารงรักษาวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีเพื่อเปนฐานรากที่เขมแข็งในสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชนใหจัดการ

ตนเองได 

- สงเสริมการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาสงเสริมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 

ปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ ก าหนดบทลงโทษ พัฒนาประชาชนใหรูเทาทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน 
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5.ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

- ปกปองรักษา ฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนด าเนินการปลูกปาปราบปรามและปองกัน

การบุกรุกท าลายปาและก ากับการใชประโยชนอยางเขมงวด 

- สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจจัดการการใชประโยชนที่ดนิในพื้นที่ปาไมบนหลักการใหคนและชุมชนอยู

กับปาได ใหมีการประเมินมูลคาการใหบริการของระบบนิเวศสรางรายไดจากการอนุรักษ 

-วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง 

- เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่ง

แวดลอมอยางยั่งยืนวางระบบบริหารจัดการน้ าใหมีประสิทธิภาพ 

- ปรับระบบการบริหารจัดการน้ าอยางบูรณาการ (ทั้งแกปญหาขาดแคลนและปองกันอุทกภัย) โดยฟนฟูป

าตนน้ า /จัดหาแหลงกักเก็บน้ าตนทุนและแหลงชะลอน้ าใหเพียงพอ /เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกัก

น้ า /เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรร การระบายน้ า และการผันน้ า /พัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณ และ

การเตอืนภัย /ปรับปรุงองคกรและกฏหมาย /สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ า 

- เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลติพลังงานสะอาด เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

-ก าหนดกฎ ระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมปีระสิทธิภาพ 

- สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอยางถูกตองและต

อเนื่องพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

-พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนเิวศตนแบบและเปนแผนพัฒนาของจังหวัด

และพืน้ที่ 

- สนับสนุนและผลักดันใหภาคการผลติ(โรงงาน) และบริการ เขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว /ปรับกฎระเบียบให

เอือ้ตอการพัฒนา 

- เพิ่มศักยภาพเมอืงดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะการจัดการของเสีย 

- เพิ่มพืน้ที่สีเขียวเพื่อเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน 

- พัฒนาพื้นที่ใหเชื่อมโยงกับอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

-เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

- สงเสริมการผลติและบริโภคที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

- ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการท าแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจใช

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

- จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมส าหรับผลติภัณฑที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม และคาธรรมเนียมการ

จัดการมลพิษ การวางเงนิประกันความเสี่ยงหรอืความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 
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- ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือกและอนุรักษ์        สิ่ง

แวดลอม 

- สงเสริมการจัดซื้อจัดจางที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม /ปรับปรุงระบบ โครงสรางองคกร กลไกกระบวนการ

ยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ กระจายอ านาจใหกับทองถิ่นและประชาชนมสีวนรวม 

6.ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

- ปฎิรูประบบภาษีทั้งระบบเพื่อเพิ่มรายไดของภาครัฐและเปนเครื่องมอืในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันและลดความเหลื่อมล้ า 

- ปฏิรูประบบการใชจายงบประมาณใหเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลจัดใหมีกฎหมายที่เปนกรอบใน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุน

การขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาประเทศ 

- มุงเนนการจัดท างบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเปนตัวตั้ง 

และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดท างบประมาณไดมาก ขึ้น 

-ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ถายโอนงานใหภาคสวนอื่น เพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรแหงการเรยีนรูเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ด าเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบา

นเมืองที่ดเีพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 

- พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับตางๆระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมภิาค 

และสวนทองถิ่น โดยเนนการยึดพืน้ที่เปนหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหเปนแบบยึดพืน้ที่

เปนตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง/กรม ตองสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในสัดสวนวงเงนิงบประมาณที่เหมาะสม 

- วางแผนก าลังคนเชงิยุทธศาสตร ใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณประเทศ 

- สรรหา และจูงใจใหคนรุนใหมที่มขีีดสมรรถนะสูงเขามาสูระบบราชการไทย สนับสนุนใหมีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

- เสริมสรางระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแตงตั้งโยกยายบุคลากราครัฐโดยค านึงถึง

ความดงีามความมคีุณธรรมและจรยิธรรมเปนแนวทางประกอบการพิจารณาดวย 
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- สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครอืขายตางๆ

สอดสองเฝาระวังตรวจสอบ หรอืตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วาง

มาตรการคุมครองพยานและผูที่เกี่ยวของ 

-พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผานการฝกอบรมเขามาด าเนนิการ

ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ 

- พัฒนางานบริการของภาครัฐสูความเปนเลิศ เพื่อสนองตอบความตองการของผูรับบริการ 

- พัฒนาศูนยกลางการใหบริการดวยระบบ e-service และการจดัท า web-portal จัดท าฐานขอมูลงาน

บริการที่มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนเขาถึงการใหบริการของรัฐไดโดยสะดวก 

- ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ การใหบริการ online ผานทางเว็บไซด และโทรศัพทมอืถือ 

-  การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหเอือ้อ านวยตอการบริหารราชการแผนดิน การประกอบ

ธุรกิจ ขอตกลงระหวางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ 

-เพิ่มศักยภาพหนวยงานภาครัฐที่มหีนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 

สามารถใหความชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได 
 

1.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม มีวนิัย จติสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรูแ้ละความสามารถในการด ารงชีวติอย่างมีคุณค่า 

3. ยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 

6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีสว่นร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

1. การเพิ่มโอกาสใหก้ับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ าสุดใหส้ามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศกึษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มคีุณภาพใหค้รอบคลุม

และทั่วถึง 
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3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มสีิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน

และทรัพยากรภายในชุมชม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

3. แก้ไขปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม  

4. ส่งเสริมการผลติและการบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัต ิ 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

8. การพัฒนาความรว่มมอืด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเ้กิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

3. การส่งเสริมความรว่มมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ

เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ

ความมั่นคงของชาติเหนอือาณาเขตทางทะเล 

5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุม้ค่า 

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการตดิตามตรวจสอบการเงนิการคลังภาครัฐ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มคีวามทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล

หรอืข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 

2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

3. การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ 

4. การพัฒนาด้านพลังงาน 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

6. การพัฒนาระบบน้ าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1. เร่งสง่เสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

2. พัฒนาผูป้ระกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 

3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

2. การพัฒนาเมือง 

3. การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจสิติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมอือนุ

ภูมภิาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมภิาคอาเซียนเพื่ออานวย

ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมภิาค 

3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 

4. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความรว่มมอืกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มคีวามเสมอภาคกัน 

5. การสร้างความเป็นหุน้ส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมภิาค และนานาประเทศ 

6.บูรณาการภารกิจด้านความรว่มมอืระหว่างประเทศและดา้นการต่างประเทศ 

7. การเข้าร่วมเป็นภาคีความรว่มมือระหว่างประเทศระหว่างภูมภิาคโดยมีบทบาทที่สรา้งสรรคเ์พื่อเป็น

ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ

มหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

8. ส่งเสริมความรว่มมอืกับภูมภิาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
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1.3  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค 

ในการด าเนินการเพื่อใหบรรลุนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใหเปนไปอยางสอดคลอง

กับทาทและวิสัยทัศนอยางเหมาะสมไดก าหนดกลยุทธการพัฒนาในแตละดานที่ชัดเจนและเปนไปอยางสอดคลอง

กับทาทศักยภาพอันน าไปสูการแกปญหาของพื้นที่โดยแบงชวงการพัฒนา3 ระยะไดแกผังกลยุทธระยะ5 ป พ.ศ. 

2555) ผังกลยุทธระยะ10 ป พ.ศ. 2560) และผังกลยุทธระยะ15 ป พ.ศ. 2565) โดยมีแนวทางในการก าหนดกล

ยุทธสรุปไดดังนี้ 

กลยุทธที1่: การพัฒนาภาคเปนศูนยกลางการเกษตรเศรษฐกิจ 

กลยุทธที2่: การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพืน้ที่ 

กลยุทธที3่: การพัฒนาเมืองศูนยกลางการคาและบริการ 

กลยุทธที4่: การพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธที5่: การอนุรักษและฟนฟูพืน้ที่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมอยางสมดุลและยั่งยืน 

  กลยุทธที6่: การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

กลยุทธที7่: การสรางสมดุลในการพัฒนาระหวางเมอืงและชนบทเพื่อพัฒนาวิถีชีวติชุมชนและสิ่ง

แวดลอมใหดีขึ้น 

 กลยุทธที8่: การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงอยางมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธที9่: การพัฒนาแหลงน้ าใหเพียงพอส าหรับการอุปโภค-บริโภคเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

 กลยุทธที1่0 : การพัฒนาทางดานการศึกษาและสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

กลยุทธที1่1 : การพัฒนาพลังงานทดแทนอยางมปีระสิทธิภาพและเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) 

วิสัยทัศน์ 

  "ประตูอีสานสู่สากล (Northeast Gateway to Global Communities)” 

เป้าประสงค์การพัฒนา 

สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมั่งคั่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ข้าวหอมมะล)ิ 

เพื่อการส่งออก  โดยมียุทธศาสตรป์ระกอบด้วย 

1. การเพิ่มศักยภาพในการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก 

2. การเพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร  โดยมียุทธศาสตรป์ระกอบด้วย 

1. การเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิและมันส าปะหลัง การแปรรูปและการส่งออก 

2. การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม   โดยมียุทธศาสตรป์ระกอบด้วย 

1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผา้ไหม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ   โดยมียุทธศาสตรป์ระกอบด้วย 

1.   จัดกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะแรงงาน 

2. ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของผูป้ระกอบการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ   โดยมียุทธศาสตรป์ระกอบด้วย 

1. การเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2. การเพิม่รายได้จากการท่องเที่ยว 

3. การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ 
 

แผนพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

๑. ผลติภาพการผลติของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 

๒. ผลติภาพการผลติของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
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๓. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

๔. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มขึน้ 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลติภาคการเกษตร 

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย 

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑไ์หมที่ได้มาตรฐาน 

๔. ร้อยละของผลติภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์และแนวทาง 

๑. การเพิ่มประสทิธิภาพและศักยภาพการผลติภาคการเกษตร 

๑.๑ การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

๑.๒  พัฒนาผลติภาพการผลิตสนิค้าการเกษตร  ได้แก่  ขา้ว  มันส าปะหลัง  อ้อย  โรงงาน  พริก  

ยางพารา  ตลอดหว่งโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด  และเครือขา่ยสินค้าเกษตร 

๑.๓  พัฒนาเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน 

๑.๔  พัฒนาพืน้ที่การเกษตร  และการถือครองที่ดิน 

๒. การเพิ่มประสทิธิภาพและศักยภาพการผลติภาคอุตสาหกรรม 

๒.๑พัฒนาอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลติการเกษตร 

๒.๒  พัฒนาฝมีอืแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 

๒.๓  พัฒนาและส่งเสริมการท าเมอืงแร่โปแตช  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

๓. การเพิ่มประสทิธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ 

๓.๑  พัฒนาผลติภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑชุ์มชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 

๓.๒  พัฒนาผูป้ระกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 

๑. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๒. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลคา่เพิ่มขึ้น 

๓. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มคีุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 
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๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายงานจากสินคา้และบริการการท่องเที่ยว 

๓. จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้คุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

กลยุทธ์และแนวทาง 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวให้มคีุณภาพมาตรฐาน 

๒. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

๓. ส่งเสริมองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มศีักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใหเ้กิดความสมดุล

และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

๑. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีความสมดลและยั่งยืน 

๒. การใชพ้ลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

๑. สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึน้ 

๒. สัดส่วนพืน้ที่ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 

๓. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

๕. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน 

กลยุทธ์และแนวทาง 

๑. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 

๓. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 

๑. ดัชนมีวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึน้ 

๒. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

๓. สังคม  ชุมชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 



-33- 

 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศกึษาที่ดแีละมีคุณภาพ 

๒. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดมีีมาตรฐานและทั่วถึง 

๓. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงขึน้ 

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 

๕. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพืน้ที่ 

กลยุทธ์และแนวทาง 

๑. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

๒. การพัฒนาการศกึษา 

๓. การพัฒนาการสาธารณสุข 

๔. การสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๖. การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัย 

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2559-2563 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลติอาหารพลังงานทดแทน

ส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พรอ้มก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 

1.ส่งเสริมการพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

2.พัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

3.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

4.พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

5.ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมคีุณค่า 

6.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อเพิ่มขดีความสามารถและรองรับการเจรญิเติบโตของจังหวัด 

7.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

8.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์หลัก 

1.เด็กเยาวชนและประชาชนของจังหวัดชัยภูมไิด้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ 

2.ศาสนาศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสบืสานคุณค่า 

3.ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 

4.เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

5.การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนยิมเพิ่มสูงขึ้น 

6.เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

7.ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมคีุณค่า 

8.มีระบบโลจสิติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม 

อาเซียน 

9.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

10.มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจากการวิเคราะหว์ิสัยทัศนพ์ันธกิจสามารถน ามาก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในภาพรวมดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

เชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท์ี่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นรว่ม 

ยุทธศาสตรท์ี่  8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมปีระสิทธิภาพ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา (พ.ศ. 2558–2562)เป็นการก าหนดว่าในอนาคตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จะเป็นไปในทิศทางใด 

และเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาต าบล 4ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ว่ามีความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1  วิสัยทัศนก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   “ ท่าใหญ่น่าอยู่ฟื้นฟูการศึกษาวัฒนธรรม 

   เกษตรกรรมยั่งยืนสวัสดิการ สิ่งแวดล้อมดี 

   โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงราษฎรมีส่วนร่วม ” 

2.1.1  พันธกิจ (MISSION ) 

1. การพัฒนาชุมชนให้นา่อยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เพื่อ

รองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2.ส่งเสริมการศกึษา  ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มแีละมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

5. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 

 6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

2.1.2  จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 

1. การได้รับบริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 

2.การส่งเสริมด้านการศกึษา  อนุรักษ์ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิัญญาท้องถิ่นให้

คงอยู่ 

3. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 

4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

5. ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดเีด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุได้รับการจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลใหม้ีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้สามารถด าเนินการไปสู่วิสัยทัศน์

ที่ก าหนดไว้  โดยก าหนดยุทธศาสตรห์ลักไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ได้ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเพื่อให้สามารถด าเนินการไปสู่วิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้  โดยก าหนด

ยุทธศาสตรห์ลักไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 

1. มกีารก่อสร้าง และซ่อมแซมถนนที่ได้มาตรฐาน 

2.ประชาชนได้รับความสะดวกจากสาธารณูปโภค 

3. มีระบบการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย 

ตัวชี้วัด 

1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 

2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 3.  จ านวนปริมาณการก่อสร้าง ขยายเขตประปาปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

4.  จ านวนการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า และปริมาณผูไ้ด้รับประโยชน์จากแหล่งน้ า 

5.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 

ค่าเป้าหมาย 

มุ่งเน้นการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ความสะดวกและมาตรฐาน รวมถึงการให้บริการสาธารณด้านต่างๆ  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้

ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของ

ประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา 

 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และ

รวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 

 1.  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงถนนสะพาน ท่อระบายน้ าใหเ้ป็นไปด้วยความสะดวก 

 2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

 3.  ก่อสร้างและขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมูบ่้าน 

 4. ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค - บริโภค 

5.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ 

1. สินค้าเกษตรมคีุณภาพและจ านวนเพิ่มขึน้ 

2. ครัวเรือนมรีายได้เพิ่มขึ้น 

3. ประชาชนมงีานท ามีรายได้ที่มั่นคง 

3. ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

ตัวชี้วัด 

1. จ านวนบุคลากรที่มทีักษะในการผลิตผลทางเกษตร 

 2.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

 3.  จ านวนคนว่างงานในเขตพืน้ที่ลดลง 

ค่าเป้าหมาย 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มคีวามสามารถและทักษะในการ

พัฒนาฝมีอืในการผลติเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด 

กลยุทธ์แนวทางการพฒันา 

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า 

 ทางการเกษตร 

 2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

3.  ลดอัตราการว่างงานและการอพยพแรงงานออกนอกพืน้ที่ 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ 

เป้าประสงค์ 

1. ผูด้้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง 

3. ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 

4. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
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ตัวชี้วัด 

 1.  จ านวนประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึน้ 

 2.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศกึษาและศกึษาเพิ่มขึน้ 

 3.  จ านวนประชาชนผูม้ีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจติดี 

 4.  จ านวนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

ค่าเป้าหมาย 

มุงเน้นการเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ

อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2555 – 2559)  

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา 

 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

2.  ส่งเสริมการศกึษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3.  ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

 4.  ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

 5.  ส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มรายได้ 
      

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล 

2. ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 

 1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.  มีการเพิ่มและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

 3.  ปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลงและมีการบริหารจัดการขยะ 

ค่าเป้าหมาย 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน

ไม่ให้มปีัญหาภายในชุมชนและชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการดูแลทรัพยากร 

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา 

1.  สร้างจิตส านกึและความตระหนักในการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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3.   ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.   การบริหารจัดการและรณรงคก์ าจัดขยะมูลฝอย 
  

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนได้รับบริการจากรัฐอย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการรับบริการจากรัฐ 

ตัวชี้วัด 

 1.  จ านวนผูม้ีสว่นร่วมในการพัฒนาทางการเมอืงและสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี        

พระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

 2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

  3.  ประชาชนมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครองเพิ่มขึ้น 

4.  ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้บริการ 

ค่าเป้าหมาย 

มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ

ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบและตามหลักการบริหารราชการให้

เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดีมุ่งเน้นการพัฒนา  บุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถ  รวมถึง

การบริหารงานด้านต่างๆในองค์กรให้เกิดคุณภาพสูงสุด 

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมอืงและสังคม 

2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรใหม้ีขดีความสามารถในการพัฒนา 

3.  ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจในด้านการเมอืง การปกครองให้แก่ประชาชน 

 4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม    

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

เป้าประสงค์ 

1. สังคมมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 

2. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

3. ด าเนนิการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล 

ตัวชี้วัด 
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1.  จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ 

 2.  ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง 

 3.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ จ านวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมลดลง 

4. การด าเนินการตามแนวนโยบายสอดคล้องกับรัฐบาลและจังหวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการ

สาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครอ งส่ ว น

ท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา 

 ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดและด าเนนิงานหรอืกิจกรรมการที่ได้มอบจากรัฐบาล 

 1.  การถ่ายโอนงานกิจการต่าง ๆ 

2.  ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝา้ระวังรักษาบ าบัดผูเ้สี่ยงตดิยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 

3.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิใหส้ามารถลดปัญหาความ 

รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ  

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 
 

3. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ปรับปรุง พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน 

เป็นการจัดสร้างปรับปรุง ใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างสะพาน  ระบบระบายน้ าทางเท้า ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สถานที่ออกก าลังกาย อาคารเอนกประสงค์  

การปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่น ๆที่มคีวามจ าเป็นแก่ประชาชนให้ได้มาตรฐานในการใช้งานและมีความปลอดภัย  

ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลติผลทางการเกษตรการ

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร ใหม้ีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมอืในการผลติเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ

สามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลางเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ  มี การสร้าง

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจา่ยในครัวเรือน 

พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินชีวติและการพัฒนาอาชีพ การ

ด าเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็ง

ให้สถาบันครอบครัว ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตร ีผูสู้งอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาสโดยไม่เลอืก

ปฏิบัติ ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชน ได้มกีารศกึษาอย่างทั่วถึง   สง่เสริมการออกก าลังกาย 
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เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นร่วม โดยการสรา้ง

จติส านึกและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อลด

ภาวะโลกร้อนการรักษาสภาพแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษ และพัฒนาแหล่งน้ า แม่น้ า คูคลอง ให้เกิดระบบนิเวศแหล่ง

น้ าที่ด ีและสามารถน าน้ าจากแหล่งน้ าต่าง ๆ มาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป  

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ สามารถรู้เท่าทันโลกทันเหตุการณ์ส่งเสริม สนับสนุนการมสี่วนรว่มของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมทางการเมอืงการปกครอง อาทิเช่น รณรงคใ์หม้าใช้สทิธิเลือกตั้งทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติ ส่งเสริมพัฒนาใหเ้กิดกระบวนการท างานที่มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนอย่างเท่าเทียม 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะเชน่

ด้านการศกึษา  และอื่นๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน แก่หมูบ่้านในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสรา้งความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  พ.ศ. 2561 - 2564 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๒๐  ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี  ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่   
๗ 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่   
๖ 

การบริหาร
จัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ

ชอบ  และธรรมภิ
บาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  
๑ 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่   
๑๐ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  
๔ 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนายั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่    
๘ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  
วิจัย   และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่    
๙ 

การพัฒนา
ภาค   เมือง   
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  
๒ 

การสร้างความ
เป็นธรรมและ

ลดความ
เหลื่อมล้้าใน

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศ  สู่

ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 
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แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี  ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่  
๑ 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่   
๑๐ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ 

การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศ  สู่
ความมั่งค่ัง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่    
๙ 

การพัฒนา
ภาค   เมือง   
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่    
๘ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  
วิจัย   และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่   
๗ 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่   
๖ 

การบริหาร
จัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ

ชอบ  และธรรมภิ
บาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่  
๔ 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนายั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  
๒ 

การสร้างความ
เป็นธรรมและ

ลดความ
เหลื่อมล้้าใน

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ที่   8 : 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
ที่   7 : 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมี

ส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ที่   6 : 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง

ทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

ที่   5 : 

การส่งเสริมการ

อนุรักษ์และใช้

พลังงานอย่างมี

คุณค่า 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

ที่   4 : 

การพัฒนา

ศักยภาพการ

ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

ที่   3 : 

การพัฒนา

ศักยภาพและขีด

ความสามารถดา้น

การเกษตร 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

ที่   2 : 

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่

ของประชาชนให้

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่   
๑ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาท่ี  1  : 

  การพัฒนาคน

และสังคมที่มี

คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่   

๑ 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่  

๒ 
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่  

๓ 
การพัฒนาศักยภาพ

และขีด
ความสามารถดา้น

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่  

๔ 
การพัฒนาศักยภาพ

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่  

๕ 
การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมี

คุณค่า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่  
๖ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ

เป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่  
๗ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่  
8 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

ที่   5 : 

การส่งเสริมการ

อนุรักษ์และใช้

พลังงานอย่างมี

คุณค่า 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ที่   6 : 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง

ทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
ที่   7 : 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมี

ส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา 

ที่   8 : 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  
๓ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  
๔ 

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  
๒ 

พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่   
๑ 

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการ
จัดการสินค้าและบรกิารสร้างมูลค่าเพิ่ม

อย่างมีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ที่   
๑ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาท่ี  1  : 

  การพัฒนาคน

และสังคมที่มี

คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

ที่   2 : 

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่

ของประชาชนให้

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

ที่   3 : 

การพัฒนา

ศักยภาพและขีด

ความสามารถดา้น

การเกษตร 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

ที่   4 : 

การพัฒนา

ศักยภาพการ

ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ของ  อปท.  ใน
เขต  จังหวัด 
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1. ประชาชนได้รับบริการ

จากรัฐอย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนเข้ามามสี่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ประชาชนมีความพึง

พอใจในการรับบริการจาก

รัฐ 

 

1. สังคมมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
3. ด้าเนินการตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจาก
รัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่  
๒ 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  
๕ 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่  
๖ 

ตามแผนการกระจาย 
อ้านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบาย

ของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  
๓ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่   

๑ 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ของ  อปท.  ใน
เขต  จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่  

๔ 
การพัฒนาศักยภาพ

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่  
8 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่  
๗ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่  

๒ 
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่  

๓ 
การพัฒนาศักยภาพ

และขีด
ความสามารถดา้น

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่  
๖ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ

เป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่  

๕ 
การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมี

คุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่   
๑ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา   

อบต.ท่าใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่  
๔ 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

1. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึง 

2. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง 

3. ประชาชนได้รับการดูแลด้าน

สุขภาพอย่างทั่วถึง 

4. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับ

การอนุรักษ์และฟื้นฟ ู

 

1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพและ

จ านวนเพิ่มขึน้ 

2. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ 

3. ประชาชนมีงานท ามีรายได้ที่

มั่นคง 

4. ชุมชนเข้มแข็งพึง่พาตนเองได ้

 

1. มีการก่อสรา้ง และ

ซ่อมแซมถนนที่ได้มาตรฐาน 

2.ประชาชนได้รับความ

สะดวกจากสาธารณูปโภค 

3. มีระบบการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

1.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมี

ความสมดุล 

2. ประชาชนเข้ามามี

บทบาทในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

 
เป้าประสงค ์
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1.  สร้างจิตส้านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. สร้างจิตส้านึกและความ
ตระหนักในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4. การบริหารจัดการและ
รณรงค์ก้าจัดขยะมูลฝอย 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรให้มี
ขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
3. ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในด้านการเมือง การ
ปกครองให้แก่ประชาชน 
4. การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม 
 

1.การถ่ายโอนงานกจิการต่างๆ 
2.  ส่งเสริมอัตราการป้องกัน
เฝ้าระวังรักษาบา้บัดผู้เสี่ยงติด
ยาเสพติด และรกัษาชุมชนให้
เข้มแข็ง 
3.  ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
ให้สามารถลดปัญหาความ 
รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภยั 
อาชญากรรมและสาธารณภัย
ต่าง ๆ  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและการแปรรูปสินค้า
 ทางการเกษตร 
2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพ
ของครัวเรือนและกลุ่มอาชพี 
3.  ลดอัตราการว่างงานและการ
อพยพแรงงานออกนอกพื้นที ่
 

1.  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม 
และบ้ารุงถนนสะพาน ท่อ
ระบายน้า้ให้เป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟา้และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
3.  ก่อสร้างและขยายเขต
ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
ประปาหมู่บา้น 
 4. ก่อสร้างแหล่งกัก
เก็บน้้าเพื่อการเกษตรและการ
อุปโภค - บริโภค 
5.  บริการสาธารณะที่ประชาชน
พึงได้รับ 
 
 

 
กลยุทธ ์

1. สังคมมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
3. ด้าเนินการตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจาก
รัฐบาล 
 

 
เป้าประสงค ์

1. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล

อย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนได้รับการศึกษา

อย่างทั่วถึง 

3. ประชาชนได้รับการดูแลด้าน

สุขภาพอย่างทั่วถึง 

4. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟ ู

 
 

 
1. มีการก่อสรา้ง และซ่อมแซม

ถนนที่ได้มาตรฐาน 

2.ประชาชนได้รับความสะดวก

จากสาธารณูปโภค 

3. มีระบบการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพและจ านวน

เพิ่มขึน้ 

2. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ 

3. ประชาชนมีงานท ามีรายได้ที่มั่นคง 

4. ชุมชนเข้มแข็งพึง่พาตนเองได ้

 

1.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมี

ความสมดุล 

2. ประชาชนเข้ามามี

บทบาทในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 
 

1. ประชาชนได้รับบริการ

จากรัฐอย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนเข้ามามสี่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ประชาชนมีความพึง

พอใจในการรับบริการจาก

รัฐ 

 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมด้านสุขภาพและ
อนามัย 
4.  ส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน 
5.  ส่งเสริมด้านกีฬาและการ
นันทนาการ 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพิ่มรายได้ 
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กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรให้มี
ขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
3. ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในด้านการเมือง การ
ปกครองให้แก่ประชาชน 
4. การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม 
 
 
 

1.การถ่ายโอนงานกจิการต่างๆ 
2. ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้า
ระวังรักษาบา้บัดผู้เสี่ยงติดยา
เสพติด และรักษาชุมชนให้
เข้มแข็ง 
3.  ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
ให้สามารถลดปัญหาความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุอุบัตภิัย 
อาชญากรรมและสาธารณภัย
ต่าง ๆ  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 
 
 

1.  สร้างจิตส้านึกและความ
ตระหนักในการจัดการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
2. สร้างจิตส้านึกและความ
ตระหนักในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. การบริหารจัดการและรณรงค์
ก้าจัดขยะมูลฝอย 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมด้านสุขภาพและ
อนามัย 
4.  ส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน 
5.  ส่งเสริมด้านกีฬาและการ
นันทนาการ 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพิ่มรายได้ 
   

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและการแปรรูป
สินค้า ทางการเกษตร 
2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชพี 
3.  ลดอัตราการว่างงานและการ
อพยพแรงงานออกนอกพื้นที ่
 

1.  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม 
และบ้ารุงถนนสะพาน ท่อระบาย
น้้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟา้และ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
3.  ก่อสร้างและขยายเขตปรับปรุง 
ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน 
 4. ก่อสร้างแหล่งกัก
เก็บน้้าเพื่อการเกษตรและการ
อุปโภค - บริโภค 
5.  บริการสาธารณะที่ประชาชน
พึงไดร้ับ 
 

แผนงาน

รักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะ

ชุมชน 

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศึกษา

  

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 

ผลผลติ/

โครงการ 
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3.การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จากการได้ท าประชาคม

หมูบ้่าน  และใชข้้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  ข้อมูล  กชช ๒ค.  สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ใหญ่ 

 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปา้หมาย/กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 

๑.  ปัญหาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไมส่ะดวก 

ลักษณะของปัญหา 

       - เนื่องจากถนนภายในต าบลสว่นใหญ่

เป็นถนนหินลูกรัง ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝน

ตกจะท าให้น้ าทว่มขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็น

บ่อ 

๑.๒  ปัญหาไฟฟา้สาธารณะไม่เพียงพอ 

ลักษณะของปัญหา 

      - ไฟฟา้สาธารณะในหมู่บ้านมปีริมาณ

นอ้ยซึ่งไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของ

ประชาชน  

๑.๓ ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบรโิภค 

ลักษณะของปัญหา 

       - ระบบประปาท่ีมีอยูข่ณะนีย้ังไม่

เพยีงพอต่อความตอ้งการใชข้องราษฎร 

เนื่องจากขาดแคลนแหลง่น้ าเพ่ือด าเนนิการ

ส าหรับกิจการประปาหมูบ้่าน 

       - ไมม่ภีาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือการ

บริโภค 

๑.๔  ขาดแคลนแหลง่น้ าเพื่อการเกษตร 

ลักษณะของปัญหา 

      - ขาดแคลนแหลง่น้ าขนาดใหญ่เพื่อใช้

ส าหรับการเกษตร 

- พื้นท่ีทุกหมู่บ้านในเขต อบต.

ประสบปัญหาการคมนาคม

ไมส่ะดวก 

 

 

 

 

 

- พื้นท่ีทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

 

 

 

 

-ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

 

 

 

 

 

 

- พื้นท่ีทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

 

 

 

- อบต.จัดงบประมาณในการ

ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจน

ซ่อมแซมถนนใน อบต. อย่าง

ตอ่เนื่องรวมท้ังก่อสร้างถนน

คอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น 

 

 

 

- อบต. ตดิตัง้ไฟฟา้สาธารณะ

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา

เพิ่มเตมิ 

- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 

 

 

 

 

-อบต.จัดสรรงบประมาณในการ

ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจน

ซ่อมแซมแหลง่เก็บน้ าในเขต อบต. 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2. ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ 

ลักษณะของปัญหา 

- ขาดการรวมกลุม่ของเกษตรกรท าให้

ไมม่อี านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือ

รับบริการ 

- ประชาชนบางส่วนวา่งงาน และ

วา่งงานแฝง เนื่องจากไมม่กีาร

ประกอบอาชพีเสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

-  การผกูขาดผลิตผลทางการเกษตร 

- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต่ าเพ่ือ

การเกษตร 

 

-  ประชากรวัยท างานที่ไมม่ี

งานท า และงานท่ีท าอยู่ไม่

มั่นคง 

-  เยาวชนบางส่วนท่ีจบ

การศึกษาภาคบังคับแลว้

ไมไ่ด้ศึกษาในระดับท่ีสูงขึน้

ไป 

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านท่ี

ตอ้งการอาชีพเสริม 

 

 

- อบต.จัดฝึกอบรมอาชพีให้แกร่าษฎร 

- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุม่ในการ

ประกอบอาชพี 

-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยท่ีีทันสมัยในการประกอบ

อาชีพ 

๓.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 

- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่ม

เยาวชน และนักเรียน โดยเฉพาะ 

ยาบ้ากัญชา ฯ 

- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะ

ววิาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและ

ของมึนเมา ท าให้ขาดสติ คึก

คะนอง 

- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ การลักขโมย 

 

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ อบต.

ด าเนนิการเชงิรุกรว่มกับฝ่ายปกครองและ

ต ารวจ ในการป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้

เสพ/ผู้คา้ และบ าบัดกลุม่ผู้ติดยาและกลุ่ม

เสี่ยง 

- แตง่ตัง้ อปพร.ปฏบัิตหินา้ที่รักษาความ

สงบเรียบร้อยในเทศกาลตา่งๆ 

- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ

เครื่องใชด้้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัยเพิ่มขึ้น 

๔.  ปัญหาดา้นการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 

-  งบประมาณมีไม่เพยีงพอ 

-    ประชาชนขาดการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืง การปกครอง 

 

 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 

 

 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดสง่

บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏบัิตงิาน 

- เนน้การมีสว่นร่วมของประชาชนใน

การบริหารจัดการ 

- การอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนดา้น

การเมอืง การปกครอง 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปา้หมาย/กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 

5. ปัญหาดา้นการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 

 สถานท่ีใชบ้ริการด้านขอ้มูลข่าวสารไม่

ท่ัวถึง ไมม่หี้องสมุด/แหลง่เรียนรู้/ ท่ี

อา่นหนังสือพมิพห์มูบ้่าน 

-  กระแสโลกาภิวัฒนแ์ละการสื่อสาร

ไร้พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตก

เข้ามามอีทิธิพลตอ่สังคมและ

ครอบครัว ท าให้ละทิ้งวัฒนธรรม

ดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและ

พัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน 

- เด็กและเยาวชน 

- นักเรียนในสถานศกึษา 

- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ

ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี

งามของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการ

ก่อสร้างแหลง่เรียนรู้ประจ า

ต าบล/ห้องสมุดชุมชน/ท่ีอ่าน

หนังสือพมิพป์ระจ าหมู่บ้าน 

 

 

6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 

- ขาดแคลนสถานท่ีออกก าลังกาย/
ลานกีฬา 

- การใช้ยาโดยไมป่รึกษาแพทย์ 

- สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 

 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ต าบล 

 

 

อบต. จัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนนิการ 

- ก่อสร้างลานกีฬาประจ า

ต าบล 

- ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ

การปฏบัิตงิานของ อสม.

ประจ าหมู่บ้าน  

7.ปัญหาดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 

-  ปัญหาขยะในเขตทางสาธารณะ (ริม

ถนน) 

-  การบุกรุกป่าและท่ีสาธารณะ ท าให้

ป่าไม้ถูกท าลาย 

-  ล าคลองตืน้เขิน ขาดการดูแล

บ ารุงรักษา 

-  ดินเสื่อมสภาพ จากการใชส้ารเคมี 

 

 

 

- ริมทางสาธารณะ  

- ท่ีสาธารณะ ล าคลอง ปา่ไม ้

 

 

- อบต.จัดหาที่รองรับขยะและ

ให้บริการจัดเก็บขยะ 

- รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกการใช้

วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะที่

ยอ่ยสลายยาก และเกิดมลพษิ 

-  อบต.จดักิจกรรมดา้นการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เช่น 

การปลูกปา่ การปลูกหญา้แฝก 

การปล่อยพันธ์ุสัตวน์้ า การ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 
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๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย

วิเคราะหถ์ึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ

ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็น

การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา

อยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตตอ่ไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis 

การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส

(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมอื 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกจิ จุดแข็ง 

-   การเกษตรท่ีเป็นฐานหลักที่สามารถ

รองรับวกิฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหลง่ผลิต

อาหารท่ีส าคัญ 

-   มภีูมิประเทศและภูมอิากาศรวมท้ัง

สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การท า

การเกษตร 

-   มโีครงสร้างการคมนาคมขนส่ง 

    สามารถตดิตอ่ได้ตลอดพื้นท่ีท้ังจังหวัดมี

ถนนสายหลักตัดผา่น 

 

 

โอกาส 

-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ

ปลูกพชืทดแทนพลังงาน เช่น ปาล์มน้ ามัน 

-  ภาวะวกิฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาล

ให้ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการ

ปลูกพชืท่ีเป็นอาหารเพิ่มมากขึน้ 

 

 

 

จุดอ่อน 

-  ขาดการจัดการดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ 

-  ขาดการรวมกลุม่ท่ีเข้มแข็งเพื่อร่วมกัน

เป็นกลุ่มผู้ผลิต 

-  ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร 

-  แหลง่ท่องเท่ียวมนีอ้ย ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงและส่งเสริม เชน่ น้ าตกแก่ง

ใหญ ่

 

 

 

อุปสรรค 

- ส ภ า ว ก า รณ์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น

ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 
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แนวทางการ

พัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านการศกึษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

-  มวีัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

-  ประชาชนมสี่วนร่วมในการสบืสานวัฒนธรรมประเพณท้ีองถิ่น 

-  มศีาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมจีิตใจโอบออ้มอารี เอื้อ

เฟือเผื่อแผ่  

-  มสีถานศกึษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในต าบลท่ี

มคีวามพร้อมมศีักยภาพในการจัดการศกึษา 

-  มวีัดเป็นสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมให้

เป็นแหล่งวัฒนธรรม 

โอกาส 

-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายในจังหวัดมีการจัด

การศึกษาที่สอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่นต่างๆใน

เขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2542 ให้ อบต. มอี านาจหนา้ที่จัดการศกึษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ์ฟื้นฟู 

เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น

มากขึ้น 

จุดอ่อน 

-  คนบางกลุ่มขาดจรยิธรรม 

คุณธรรม ขาดระเบียบวนิัย 

-  ค่านยิมยดึตดิกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุม่เฟือยแพร่กระจายเพิ่ม

มากขึ้น 

 

 

 

อุปสรรค 

-  สื่ อ ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  โ ท ร ทั ศ น ์

อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็ก

และเยาวชน ท าให้กระแสบริโภค

นิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น 

ท า ล า ย วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง

ประชาชน 

 

 

ด้านโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

จุดแข็ง 

-  มีโครงข่ายการคมนาคมท่ี สามารถติดต่อได้ตลอดท้ังท้องถิ่น 

อ าเภอและจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

โอกาส 

-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.

2542 ได้ท าให้ อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการน าไปพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานรวมท้ังดา้นอื่น ๆ 

 

จุดอ่อน 

-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปอยา่งล่าชา้ เพราะมี

งบประมาณจ ากัดในการน าไป

พัฒนา 

-  ขาดงบประมาณในการบริหาร

จัดการน้ าจากแหล่งน้ าขนาดใหญ่

ส าหรับน าไปผลิตน้ าประปา 

อุปสรรค 

-  สภาพภูมปิระเทศ ความ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน 

การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมาก

ขึน้สง่ผลกระทบตอ่ระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน ท าให้ถนนช ารุด

เสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านสาธารณสุข 

 

จุดแข็ง 

- มโีรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 2 

แห่งและอาสาสมัครสาธารณสขุท่ีมี

ศักยภาพสามารถให้บริการด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดใีนระดับหนึ่ง 

-   มหีนว่ยปฏบัิตกิารกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.ท่ี

มศีักยภาพในการให้บริการประชาชน 

 

โอกาส 

-   ประชาชนสามารถเขา้รับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้งา่ย

เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีไม่หา่งไกล 

 

 

จุดอ่อน 

-  ประชาชนบางกลุ่มไมใ่ส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

อุปสรรค 

-  โรคระบาดที่เกิดขึ้นตามฤดกูาร 

- การใช้สารเคมีในภาคการเกษตรท าให้

ร่างกายทรุดโทรม 

ด้านพัฒนาการเมือง

และการบรหิาร 

จุดแข็ง 

-  ประชาชนมคีวามตื่นตัวและมสี่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาทอ้งถิ่น มีการ

รวมกลุม่ในชุมชน 

-  ประชาชนมคีวามตื่นตัวทางการเมอืง 

-  มกีารน าเทคโนโลยสีมัยใหมม่าให้บริการ

อย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นธรรม 

-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มภีาวะความ

เป็นผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 

-   ประชาชนมคีวามจรงิจงัในการท างาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 

 

โอกาส 

-  รัฐบาลเนน้การให้สทิธิเสรีภาพแก่

ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่

ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีสว่นร่วมของ

ประชาชน 

 

 

จุดอ่อน 

-  ประชาชนยังขาดความรูก้ฎหมายท่ี

เกีย่วข้องกับประชาชน 

-  ขาดบุคลากรผู้ปฏบัิตงิานท่ีมีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

อุปสรรค 

-  การขาดจิตส านกึคณุธรรมและ

จรยิธรรมท่ีดใีนการท างาน 

- ระเบียบ  ข้อกฎหมายต่างๆท่ีไมเ่อื้อตอ่

การท างาน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 

-   มอีงคก์รชุมชน เชน่ กรรมการหมู่บ้าน 

กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร.

ฯลฯ  

โอกาส 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจ

หนา้ที่ อบต. ในการจัดบริการสาธารณะ

ทางด้านสวัสดกิารสังคมและพฒันาชุมชน

กว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจัง ซึง่ถือเป็น

วาระแห่งชาต ิ

 

จุดอ่อน 

-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สนิ 

-  ปัญหาการพนัน 

-  กลุ่มองคก์รต่างๆ ไมเ่ข้มแข็ง 

-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

หมูบ้่าน 

 

อุปสรรค 

- ชุมชนไมใ่ห้ความส าคัญในการแก้ไข

ปัญหาด้านสังคม  เช่นยาเสพติด  ฯ 

ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 

- สภาพแวดลอ้มยังมีสภาพท่ีดไีมเ่สื่อม

โทรมมากนักเนื่องจากยังไมม่ี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไมห่นาแนน่ 

 

 โอกาส 

- รัฐบาลมนีโยบายและใหค้วามส าคัญกับ

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รวมถึง

การป้องกัน และแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

 

จุดอ่อน 

-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุม่เฟือย  

 

อุปสรรค 

-สภาพภูมอิากาศ  สภาพภูมิประเทศ 

ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกรอ้น 

การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากขึ้นมี

ผลตอ่การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริหารชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองช่าง ส านักงานปลัด

กองคลัง 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองช่าง ส านักงานปลัด

กองคลัง 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านบริหารชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ ส านักงานปลัด

กองคลัง 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร กองการเกษตร ส านักงานปลัด

กองคลัง 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านคุณภาพชวีติ 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

ส านักงานปลัด กองคลัง  

กองช่าง 

แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองคลัง  

กองช่าง 

ด้านบริหารชุมชนและ

สังคม 

แผนงาการศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลดั

กองคลัง 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ส านักงานปลัด

กองคลัง 

แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการฯ ส านักงานปลัด

กองคลัง 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ ส านักงานปลัด

กองคลัง 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักงานปลัด

กองคลัง 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

 

กองการเกษตร ส านักงานปลัด

กองคลัง 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง 

 

 

 



56 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

กองช่าง 

ด้านบริหารชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ส านักงานปลัด

กองคลัง 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองสวัสดิการฯ ส านักงานปลัด

กองคลัง 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร กองการเกษตร ส านกังานปลัด

กองคลัง 

5. 
ด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงาน 

ท่ัวไป 

ส านักงานปลัด กองคลัง  

กองช่าง 

ด้านบริหารชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ ส านักงานปลัด

กองคลัง 

6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามแผนกระจายอ านาจ

ให้แกอ่งคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตาม

แนวนโยบายของรัฐบาล

และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด 
 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน 

ท่ัวไป 

ส านักงานปลัด กองคลัง  

กองช่าง 

แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองคลัง  

กองช่าง 

ด้านบริหารชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศกึษา 

 

กองการศึกษา ส านักงานปลัด

กองคลัง 

แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการฯ ส านักงานปลัด

กองคลัง 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ ส านักงานปลัด

กองคลัง 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักงานปลัด

กองคลัง 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร กองการเกษตร ส านักงานปลัด

กองคลัง 

 

 
 

 

 



 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แบบ ผ. 01 

บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชสีรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1) แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

1.2)แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

 

 

82 

 

 

4 

 

 

92,461,000 

 

 

3,100,000 

 

 

96 

 

 

3 

 

 

97,056,000 

 

 

1,100,000 

 

 

85 

 

 

5 

 

 

96,329,000 

 

 

7,100,000 

 

 

147 

 

 

5 

 

 

108,773,000 

 

 

7,100,000 

 

 

75 

 

 

5 

 

 

38,805,000 

 

 

7,100,000 

 

 

485 

 

 

22 

 

 

497,024,000 

 

 

25,500,000 

รวม 89 95,561,000 99 98,156,000 90 103,429,000 152 115,873,000 80 45,905,000 507 522,524,000 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

2.1)แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

2.2)แผนงานการเกษตร 

 

 

3 

 

20 

 

 

1,260,000 

 

3,440,000 

 

 

3 

 

20 

 

 

1,260,000 

 

3,440,000 

 

 

6 

 

25 

 

 

1,440,000 

 

3,900,000 

 

 

8 

 

22 

 

 

1,790,000 

 

3,490,000 

 

 

8 

 

23 

 

 

1,790,000 

 

3,540,000 

 

 

28 

 

110 

 

 

7,540,000 

 

17,810,000 

รวม 23 4,700,000 23 4,700,000 31 5,340,000 30 5,280,000 31 5,330,000 138 25,350,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านคุณภาพชวีติ 

3.1)แผนงานบริหารงาน 

ท่ัวไป 

3.2)แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

3.3)แผนงานการศึกษา 

3.4)แผนงานสาธารณสุข 

3.5)แผนงานสังคม

สงเคราะห ์

3.6)แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

3.7)แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

3.8)แผนงานการเกษตร 

3.9)แผนงานงบกลาง 

 

 

5 

 

1 

 

13 

11 

3 

 

12 

 

15 

 

 

1 

4 

 

 

130,000 

 

100,000 

 

1,390,000 

1,450,000 

530,000 

 

1,790,000 

 

1,280,000 

 

 

50,000 

4,580,000 

 

 

5 

 

1 

 

13 

15 

3 

 

12 

 

14 

 

 

1 

4 

 

 

130,000 

 

100,000 

 

1,390,000 

1,860,000 

530,000 

 

1,790,000 

 

1,180,000 

 

 

50,000 

4,580,000 

 

 

6 

 

1 

 

20 

16 

3 

 

14 

 

20 

 

 

1 

4 

 

 

180,000 

 

100,000 

 

4,012,000 

1,890,000 

530,000 

 

1,990,000 

 

1,642,000 

 

 

50,000 

4,580,000 

 

 

5 

 

1 

 

20 

15 

3 

 

12 

 

15 

 

 

1 

4 

 

 

130,000 

 

100,000 

 

4,130,000 

1,860,000 

530,000 

 

1,790,000 

 

1,280,000 

 

 

50,000 

4,580,000 

 

 

5 

 

1 

 

20 

15 

3 

 

12 

 

15 

 

 

1 

4 

 

 

130,000 

 

100,000 

 

4,130,000 

1,860,000 

530,000 

 

1,790,000 

 

1,280,000 

 

 

50,000 

4,580,000 

 

 

26 

 

5 

 

86 

72 

15 

 

62 

 

79 

 

 

5 

20 

 

 

700,000 

 

500,000 

 

15,052,000 

8,920,000 

2,650,000 

 

9,150,000 

 

6,662,000 

 

 

250,000 

22,900,000 

รวม 65 11,300,000 68 11,610,000 85 14,974,000 76 14,450,000 76 14,450,000 370 66,784,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

4.1)แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

4.2)แผนงานสาธารณสุข 

4.3)แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

4.4)แผนงานการเกษตร 

 

 

 

1 

 

10 

3 

 

6 

 

 

 

100,000 

 

730,000 

680,000 

 

390,000 

 

 

 

1 

 

10 

3 

 

6 

 

 

 

100,000 

 

730,000 

680,000 

 

390,000 

 

 

 

1 

 

11 

3 

 

6 

 

 

 

100,000 

 

760,000 

680,000 

 

390,000 

 

 

 

1 

 

11 

3 

 

6 

 

 

 

100,000 

 

760,000 

680,000 

 

390,000 

 

 

 

1 

 

11 

3 

 

6 

 

 

 

100,000 

 

760,000 

680,000 

 

390,000 

 

 

 

5 

 

53 

15 

 

30 

 

 

 

500,000 

 

3,740,000 

3,400,000 

 

1,950,000 

รวม 20 1,900,000 20 1,900,000 21 1,930,000 21 1,930,000 21 1,930,000 103 9,590,000 

5)ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

5.1)แผนงานบริหารงาน 

ท่ัวไป 

5.2)แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

18 

 

1 

 

 

 

610,000 

 

50,000 

 

 

 

19 

 

1 

 

 

 

755,000 

 

50,000 

 

 

 

23 

 

1 

 

 

 

800,000 

 

50,000 

 

 

 

19 

 

1 

 

 

 

610,000 

 

50,000 

 

 

 

19 

 

1 

 

 

 

610,000 

 

50,000 

 

 

 

98 

 

5 

 

 

 

3,385,000 

 

250,000 

รวม 19 660,000 20 805,000 24 850,000 20 660,000 20 660,000 103 3,635,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามแผนกระจายอ านาจ

ให้แกอ่งคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

6.1)แผนงานบริหารงาน 

ท่ัวไป 

6.2)แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

6.3)แผนงานการศกึษา 

6.4)แผนงานสังคม

สงเคราะห ์

6.5)แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

6.6)แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

17 

 

7 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000 

 

2,690,000 

 

2,102,000 

600,000 

 

100,000 

 

70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

17 

 

7 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000 

 

2,690,000 

 

2,102,000 

600,000 

 

100,000 

 

70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

19 

 

14 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000 

 

2,510,000 

 

4,433,340 

600,000 

 

100,000 

 

70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

17 

 

16 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000 

 

2,690,000 

 

5,215,000 

600,000 

 

100,000 

 

70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

17 

 

14 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000 

 

2,690,000 

 

4,502,000 

600,000 

 

100,000 

 

70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

87 

 

58 

5 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000 

 

13,270,000 

 

18,354,340 

3,000,000 

 

500,000 

 

350,000 

 

 



6.7)แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

รวม 31 5,642,000 31 5,642,000 40 7,793,340 40 8,755,000 38 8,042,000 176 35,874,340 

60 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวดัชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการสร้างมูลคา่เพ่ิมอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคม

อาเซียน 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า รางระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. 

 

 

 

ปรับปรุงผวิจราจรแอส

ฟัลติกคอนกรีด หมู่ที่ 1 

สายบ้านนายหมุน  เอก

เลิศ – หน้าวัดศาลาลอย 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม. .ยาว 263 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ 

คสล.ไม่น้อยกว่า 1,052 ตร.

ม. 

- - 
 

- 

315,600 

 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

2. 

ซ่อมสรา้งผิวทางแอส

ฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่ 

11  สายข้าง รพ.สต.โนน

สะอาด  

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

กว้าง 5 ม. ยาว 254ม. หนา 

0.04ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่

น้อยกว่า 1,270ตร.ม. 

 

363,000 

 

 

- 

 

- 

 

- 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

3.  ซ่อมสรา้งผิวทางแอส เพื่อให้ประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 165ม. หนา 280,000 - - - - ประชาชนร้อยละ   



ฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่ 3 

สายหน้าโรงเรียน 

 

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่

น้อยกว่า 825 ตร.ม. 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

 

-61- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

4. 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตร

โดยลงหินคลกุ หมู่ที่ 5  

สายบ้านนายทองอนิทร์  

นามประไพ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และขนถ่ายพืชผลทางการ

เกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 

2,300 ม. หนา  0.05เมตร  

พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสายตามแบบ อบต.

ก าหนด 

336,000 - - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขนถ่าย

พืชผลทางการเกษตร

และการสญัจรไป-

มา 

 

กองช่าง 

 

 

5. 

ปรับปรุงผวิจราจรเสรมิ

ผิวทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต  หมู่ที่ 1 สายบ้าน

นางหนกูิน  สีหาค าถึง

บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

กว้าง 4ม. ยาว 159ม. หนา 

0.04 ม.หรือมีพื้นที่ผิว

จราจร.ไม่น้อยกว่า 636ตร.

ม.พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้ายตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

- 

 

161,000 

 

 

- 

 

- 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

 

6. 

ปรับปรุงผงิจราจรเสรมิ

ผิวทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต  หมู่ที่ 1 สายบ้าน

นางหม้อ  เหมเมือง

กลางถึงบ้านนางบญุล า  

ดีหนองเปด็ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

กว้าง 5ม. ยาว 110ม. หนา 

0.04 ม.หรือมีพื้นที่ผิว

จราจร.ไม่น้อยกว่า 550ตร.

ม.พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้ายตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

- 

 

136,000 

 

 

- 

 

- 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

            



 

 

 

 

 

-62- 

 

 

   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 

ปรับปรุงผงิจราจรเสรมิ

ผิวทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต  หมู่ที่ 1 สายบ้าน

นายหมุน  เอกเลิศ  ถึง

บ้านนายส าเนียง  วงษ์

ชาลี 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

กว้าง 5ม. ยาว 263ม. หนา 

0.04 ม.หรือมีพื้นที่ผิว

จราจร.ไม่น้อยกว่า 1,315ตร.

ม.พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้ายตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

- 

 

326,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

8 

ปรับปรุงผวิจราจรเสรมิ

ผิวทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต  หมู่ที่ 1 สายบ้าน

นายแหลม  กุลวิเศษถึง

บ้านนายบุญสง่  กวาง

สูงเนิน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

กว้าง 4ม. ยาว 191ม. หนา 

0.04 ม.หรือมีพื้นที่ผิว

จราจร.ไม่น้อยกว่า 764ตร.

ม.พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้ายตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

- - - 
 

194,000 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

9 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตร

โดยลงหินคลกุ  สายนา  

นายธานี  เชือ้ชัยถึงนา 

นายจริพงษ์  บุญเสนา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 

1,600 ม. หนา  0.05เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลกุไม่

น้อยกว่า  320  ลบ.ม.พร้อม

ท าการปรับเกรดแตง่เรียบ

- - - 184,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

กองช่าง 



 ตลอดสายตามแบบ อบต.

ก าหนดพรอ้มป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

 

 

 

-63- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

10 

โครงการเสรมิผิวทาง

แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่

ที่ 1 บ้านหนองเปด็ จาก

บ้านนางหม้อ เหมเมือง

กลางถึงบ้านนายแหลม 

กุลวิเศษ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

180 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้รที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 720 ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 

1 ป้ายตามแบบ อบต. 

ก าหนด 

- - 214,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายในหมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

11 

โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก  

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า  

จากบ้าน นายบุญมี 

ครองโชค ถงึบ้าน นายสุ

รพล   ต้นแป๊ะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง  2.5 ม.  ยาว 

25 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 

62.5 ตร.ม.  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

- - 33,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายในหมู่บ้าน  

กองช่าง 



12 

โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่

ที่ 4 บ้านโนนศรีสง่า 

จากบ้าน นายสมาน 

แสงสดุตา ถงึ โรงเลี้ยง

ใหม นางวันนา กลาง

เมืองขวา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 190 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 760 ตร.

ม. พร้อมป้ายโครงการ 

จ านวน 1ป้าย  ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

- 
- 360,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายในหมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

 

-64- 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

13 

 

โครงการ ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง 

จาก บ้านนางอ่อน อุ

ตพรมถงึบ้านนางภาวนา 

โครตเมือง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 3 ม. ยาว 110 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 330 ตร.

ม.วางท่อ คสล.ศก.0.30 ม. 

จ านวน 2 จุด พรอ้มป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

ตามแบบอบต. ก าหนด 

- - 146,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

14 

โครงการ เสริมผวิทาง

แอสฟัลตกิคอนกรีต  

หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ขนาด  กว้าง  4  เมตร  ยาว  

150  เมตร  หนา  0.04  

เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

- 
- 179,000 - 

 

 

 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

 

 

ราษฎรได้รับความ

 

กองช่าง 



จากบ้านนายคนึง ครอง

วงค์-โรงเรียนราฏษ์

บ ารุง 

ละอองในหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า  600  ตาราง

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

 

 

- 

เดินทางสญัจร สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

 

 

 

 

-65- 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

15 

โครงการ  ปรับปรุง

ถนนสู่แหล่งพื้นที่

การเกษตรโดยลงหิน

คลุก หมู่ที่ 7 บ้านภูนก

เขียน สายหน้า

โรงเรยีนบ้านภนูก

เขียน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 

4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 300 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

- - 191,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

16 

โครงการ ปรับปรุง

ซ่อมแซมฝายทดน้ า 

คสล.แบบล้นผ่าน (ก้ัน

เพื่อนเป็นแหล่งกักเกบ็

น้ าเพื่อนท าการเกษตร

อย่างทั่วถึง 

ปรมิาณงาน  เสรมิคันฝาย

คอนกรีตเสรมิเหล็ก กว้าง 6 ม. 

ยาว 41 ม. หนา 0.60 ม. หรือมี

พืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 246 ตร.

- - 425,000 - 

 

 

 

- 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 มี

น้ าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

ประชาชนมีแหล่งน้ า

ใชเ้พื่อการอุปโภค  

กองช่าง 



ล าน้ าเจา)  หมู่ที่ 8 

บ้านโนนศลิา 

ม. วางท่อ คสล.ø 0.30 ม. 

จ านวน 10 จุด ตามแบบอบต. 

ก าหนด 

พอเพียง 

17 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน

โนนศลิา จากบ้านนาย

สมเด็จ ช่างทองค า-

บ้านนายสิงห์ขร  ขุน

แก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่

น้อยกว่า 250 ตร.ม. พ้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย ตามแบบอบต. 

ก าหนด 

- - 119,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

 

 

-66- 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

18 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน

ห้วยเซือก จุดบ้าน

นายสุภาพ บุษผา

รัตนัง ถึงบ้านนางเพ็ญ  

ผลไธสง 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหา

ฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 

4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.

วางท่อ คสล.ศก.0.40 ม. จ านวน 1 

จุด พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 

ป้าย ตามแบบอบต. ก าหนด 

- - 43,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

19 
โครงการทางระบาย

น้ าไร้ท่อระบบธนาคาร

เพื่อป้องกันและแก้

ไข้ปัญหาน้ าท่วมขงั

ช่วงที่  1  กว้าง  0.60  เมตร  ยาว 

50 เมตร ลึก 1.0 เมตร  ช่วงที่ 2 
- - 57,000 - - 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

ได้ร้อยละ 70 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

ในชมขน 

 

กองช่าง 



น้ าใต้ดินแบบปิด  หมู่

ที่  5 จากบ้านนางบัว

พันธ์  สิงห์ชัย  ถึงบ้าน

นางทุม  ถาวงค์กลาง   

ในชมชน กว้าง 0.60 เมตร  ยาว  50  เมตร  

ลึก  1.0 เมตร   หรือมีความยาวราง

ระบายน้ าไม่นอ้ยกว่า 100เมตร  

พร้อมฝังท่อ  พวีีซี  ระบายอากาศ  

จ านวน  10  จุด  ตามแบบ  อบต. 

ก าหนด 

20 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน

โนนส าราญ ข้าง 

ก.ศ.น. ต าบลท่าใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหา

ฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 

4 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. 

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1ป้าย 

ตามแบบอบต. ก าหนด 

- - 277,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

 

-67- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 

โครงการ ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย 

บ้าน นาย เชษฐา  รักษา

บุญ ถึง หมู่ 9 บ้านห้วย

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 

5 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 540 

ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 

1ป้ายตามแบบอบต. ก าหนด 

 

- 
- 255,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 



เชือก 

22 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  สายนา  นาย

เสสุพรม  ยศรุ่งเรืองถึงนา 

นายค าสิงห์หมูห่นองสังข ์

 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. 

หนา  0.05เมตร  หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า  360  ลบ.ม.

พร้อมท าการปรับเกรดแตง่เรียบ

ตลอดสายตามแบบ อบต.ก าหนด

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- - - 207,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

23 

โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่2  

สายบ้านนายบัญชา ค า

เรืองศรี ถึง บ้านนายสม

ถวิน ค าภูเงิน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม. ยาว 148ม. หนา 0.15 

ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

592ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้ายตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

322,000 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

 

 

-68- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

24 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดยลง

หินคลกุ  สายข้างวัดป่าท่า

ช้าง  ถงึนานายประเทิม

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและขน

ถ่ายพืชผลทางการ

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. 

หนา  0.05เมตร  หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า  575  ลบ.ม.

พร้อมท าการปรับเกรดแตง่เรียบ

330,000 - - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตรและการ

กองช่าง 



อนิทรแถลง 

 

เกษตร ตลอดสายตามแบบ อบต.ก าหนด

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

สัญจรไป-มา 

25 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดยลง

หินคลกุ  สายนานายคณิต 

ค าสีทา  ถงึนานางล าดวล  

ถาวงคก์ลาง 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. 

หนา  0.05เมตร  หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 100  ลบ.ม.พร้อม

ท าการปรับเกรดแตง่เรียบตลอด

สายตามแบบ อบต.ก าหนด 

- 57,000 - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

26 

ปรับปรุงผวิจราจรเสรมิผิว

ทางแอสฟลัติกคอนกรีตหมูท่ี่ 

3 สายข้างวัดสวา่งธรรมมา

ราม – ด้านทิศตะวันออก   

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4 ม. ยาว 150ม. หนา 0.04 

ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 

600ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

 

- 

 

 

152,000 

 

 

- 

 

- 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

 

 

-69- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

27 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย

ส าอาง  พันพุตถงึ  สะพาน

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

กว้าง 5ม. ยาว 162ม. หนา 0.15ม.

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 810

ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 

- 

 

- 

 

 

- 

 

439,000 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มาภายใน

 

กองช่าง 



ข้ามน้ าเจาบ้านโนนสะอาด ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ป้ายตามแบบ อบต.ก าหนด เดินทางสญัจร หมู่บ้าน 

28 

วางท่อระบายน้ า คสล.แบบ

ผ่าซีก(ร่องระบายน้ า) ภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่  3 จากบ้าน

นายสมบัติ  ปาทา  ถึงบ้าน

นายสว่าง นวลฤาชา 

เพื่อระบายน้ าเหลือใช้

จากหมู่บา้น/ชุมชน 

วางท่อ  ระบายน้ า คสล.ผ่าซกี

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.40x1.00 ม. 

ความยาว  113 ม. พร้อมฝาปิดเป็น

ทางเข้าบ้าน  ขนาด  0.60 x 2.00 

ม. จ านวน 6 จุด  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

- 

 

 

50,000 

 

 

- 

 

- 

 

- 

ครัวเรือนร้อยละ 90 

ได้ระบายน้ าที่เหลือ

ใช ้

ชุมชนมีความ

สะอาด  ไม่มีน้ าเน่า

เสีย  และไม่มีแหลง่

เพาะพันธุ์พาหะน า

โรค 

กองช่าง 

29 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดยลง

หินคลกุ  หมูท่ี่ 3  สาย

สะพานข้ามล าน้ าเจา  ถงึนา

นายบุญ  อินเจริญ 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 200  ลบ.ม. ปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย พร้อม

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

- 115,000 - - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

 

 

 

-70- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

30 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดยลง

หินคลกุ  หมูท่ี่ 4  สายนา 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและขน

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 550  ลบ.ม. ปรับ

- 316,000 - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

กองช่าง 



นายบุญชม  เนื่องแก้วถึง นา

นายชุมพล  ค าพร 

 

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตร 

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย พร้อม

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

เดินทางสญัจร เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

31 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดยลง

หินคลกุ  หมูท่ี่ 4  สายนา 

นายประเสริฐ  สวาดดีถึง 

นานายเด่น  สิงห์ชัย 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 250  ลบ.ม. ปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย พร้อม

ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

143,000  - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

32 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดยลง

หินคลกุ  หมูท่ี่ 4  สายบ้าน

นายสมาน  แสงสุดตา ถึง 

นานายสมบูรณ์  เวยีงจันทร์ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 175  ลบ.ม. ปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย พร้อม

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

- - - 100,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

-71- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

33 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  หมู่ที่ 4  สาย

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 75  ลบ.ม. ปรับ

- - - 43,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

กองช่าง 



นานายบุญจันทร์  เลิศวิไล

ถึงนานายส ารวม  นาสนิ

ป้อม  

ทางการเกษตร เกรดแต่งเรียบตลอดสาย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด พรอ้มป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย 

เดินทางสญัจร เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

34 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 5 

สายบ้านนายวัตร  ค าพร  

ถึงบ้านนายหาญณรงค์  

จูมลี 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 160ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่

น้อยกว่า 800ตร.ม.พร้อมป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

- 

 

- 

 
- 

435,000 

 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

35 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  หมู่ที่ 5  สาย

นานายสนั่น  ค าพรถึงนา

นางละออง  ถาวงค์กลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 500  ลบ.ม. ปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย พร้อม

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

- - - 287,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

-72- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย     (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565 

(บาท) 

36 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  หมู่ที่ 5  สาย

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถา่ยพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 575  ลบ.ม. ปรับเกรดแต่ง
- - - 330,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผล
กองช่าง 



นานายกองงัน  สองศรีถึง

นานายฉลอง  ค าเรอืงศรี  
เรียบตลอดสาย ป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด 

เดินทางสญัจร ทางการเกษตร

และการสญัจร

ไป-มา 

37 ปรับปรุงผวิจราจรเสรมิผิว

ทางแอสฟลัติกคอนกรีต 

หมู่ที่ 5 สายบ้านนางค า

ผาย ถึงที่นายแดง  วรรณ

ชัย   

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมูบ่า้น 

กว้าง 6 ม. ยาว 160ม. หนา 0.04 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 960

ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย 
 

- 

 

 

231,000 

 

 

- 

 

- 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

38 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  หมู่ที่ 5  สาย

นานางญา พรมลา  ถงึนา

นายสังคม  ศรีเวยีง  

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถา่ยพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา  

0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่

น้อยกว่า 250  ลบ.ม. ปรับเกรดแตง่

เรียบตลอดสาย ป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- 143,000 - - 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร

และการสญัจร

ไป-มา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

-73- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     (ผลผลติของโครงการ) งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน



2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565 

(บาท) 

ได้รับ รับผดิชอบ

หลัก 

39 

โครงการสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 6 

สายข้างโรงเรียนราษบ ารุง

ถึงทางเข้าวัดอดุรนพภาลัย 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 100ม. หนา 

0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

5800ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

- 

 

 

269,000 

 

- - 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

40 

ปรับปรุงผวิจราจรเสรมิผิว

ทางแอสฟลัติกคอน กรีต  

หมู่ที่ 6 สายบ้านแม่ทองค า  

หาญวงค์  นายสุเทพ  ทน

ศรี 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

กว้าง 5ม. ยาว 151ม. หนา 0.04 ม.หรือ

มีพื้นที่ผิวจราจร.ไม่น้อยกว่า 755ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้ายตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

- 187,000 
 

- 

 

- 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

41 

ปรับปรุงผวิจราจรเสรมิผิว

ทางแอสฟลัติกคอนกรีต  

หมู่ที่ 7  สายจากบ้านนาย

อุด๊  ทุมแก้ว ถึงนานาย

ณรงค์  สะท้านถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

กว้าง 4ม. ยาว 202ม. หนา 0.04 ม.หรือ

มีพื้นที่ผิวจราจร.ไม่น้อยกว่า 808ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้ายตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

- 

 

205,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

42 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 8 

สายบ้านนางรัตดา  แสงสี  

ถึงบ้านนายสมเด็จ  ช้าง

ทองค า 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 100ม. หนา 

0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

500ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

- 

 

 

- 

 

- 
269,000 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

 

-74- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     (ผลผลติของ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน



โครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2564  

  (บาท) 

ได้รับ รับผดิชอบ

หลัก 

43 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  หมู่ที่ 9  สาย

วัดป่าผุสิตาโพธิคุณ  ถึง

เครนอ้อยบ้านโนนศิลา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,230 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 246  ลบ.ม. ปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย ป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

- - - 141,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร

และการสญัจร

ไป-มา 

กองช่าง 

44 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  หมู่ที่ 9  สาย

ทางหลวง2359ถงึนานาย

สมพร  วงษ์ชาล ี

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 515 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 103  ลบ.ม. ปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบ 

อบต.ก าหนด  

- - - 59,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร

และการสญัจร

ไป-มา 

กองช่าง 

45 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  หมู่ที่ 9  สาย

แยกท่าหินปูน  ถงึบ้านนาย

เทิน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 54  ลบ.ม. ปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

-  - 31,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร

และการสญัจร

ไป-มา 

กองช่าง 

46 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  หมู่ที่ 9  สาย

ข้างวัดป่าสันติธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 291 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 58.2  ลบ.ม. ปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

- 33,000 - -  

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร

และการสญัจร

ไป-มา 

กองช่าง 

 

-75- 

 

 

 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2564  

  (บาท) 

47 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 

10 สายหอประปา  ถึง

สะพานควาย 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ผิวจราจรกว้าง 4ม. ยาว 200ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่

น้อยกว่า 800ตร.ม.พร้อมป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

- 

 

- 

 
- 

434,000 

 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 

10 สายตลาดนัด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

ยาว 40.00 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่

น้อยกว่า 200. ตร.ม. พร้อมท่อ

ระบายน้ า 8 ท่อน ป้ายโครงการ 

จ านวน 1ป้าย 

- - - 

 

114 ,000 

 

 

 

 

- 

 

 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

49 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 

10สายบ้านนายรณชัย  

ปลืม้สุดถงึบ้านนางอรุ

โนทัย  สมเพชร 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและเพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ผิวจราจรกว้าง 5ม. ยาว 118ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่

น้อยกว่า 590ตร.ม.พร้อมป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

 

- 

 

 

320 ,000 

 

- -  

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

50 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก  หมู่ที่ 10  สาย

นานางบ าเพญ็  มณีศรี  ถึง

นานายแก้ว  ดาหนองเปด็ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. 

หนา  0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 525  ลบ.ม. ปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย พร้อม

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

- 302,000 - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร

และการสญัจร

ไป-มา 

กองช่าง 

 

-76- 

 

 

 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

51 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 11

สายบ้านนายเศรษฐา  รักษา

บุญ  เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านห้วย

เชือก 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ผิวจราจรกว้าง 5ม. ยาว 108ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่

น้อยกว่า 540ตร.ม.พร้อมป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

 

- 

 

 

291 ,000 

 

- - - 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

52 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 11

สายหลังโรงเรียนบ้านโนน

สะอาด 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ผิวจราจรกว้าง 4ม. ยาว 116ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่

น้อยกว่า 464ตร.ม.พร้อมป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

 

- 

 

- 

 
- 

254 ,000 

 
- 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

53 ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลติ

กคอนกรีต  หมู่ที่ 3 สายบ้าน

นายบุญเกิด  ญาติพร้อมถงึ

บ้านนายบุญ  อินทร์เจริญ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

กว้าง 5 ม. ยาว 130ม. หนา 0.04 

ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

650ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

161,000 

 

 

- 

 

- 

 

- 
- 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

54 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดยลง

หินคลกุ  สายนา  นายสมใจ   

พลยางนอก 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,000 

ม. หนา  0.05เมตร  พร้อมปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสายพร้อม

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - 345,000 

- 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขน

ถ่ายพืชผลทางการ

เกษตรและการ

สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

 

 

-77- 

 

 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

55 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตร

โดยลงหินคลกุ  สายนา  

นายบรรจง  สันสูงเนิน 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 100 

ม. หนา  0.10เมตร  มีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกว่า40ลบ.ม.

พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสายพร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

22,000 - - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขนถ่าย

พืชผลทางการเกษตร

และการสญัจรไป-

มา 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตร

โดยลงหินคลกุ หมู่ที่ 11  

สายนา  นางงอก  สีหา

มาตร 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 60 

ม.หนา0.10ม. มีปริมาตรหิน

คลุกไม่น้อยกว่า40ลบ.ม. 

พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสายตามแบบ อบต.

ก าหนด 

13,000 - - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขนถ่าย

พืชผลทางการเกษตร

และการสญัจรไป-

มา 

กองช่าง 

57 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตร

โดยลงหินคลกุ  สายนา  

นายม้วน  แสงสุวรรณ    

นานายบัวลัย  นา

สมพงษ ์

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-

มาและขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 

1,500 ม. หนา  0.05เมตร  มี

ปรมิาตรหินคลกุไม่น้อยกว่า

300ลบ.ม.พร้อมปรับเกรดแต่ง

เรียบตลอดสายพร้อมป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

172,000 - - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขนถ่าย

พืชผลทางการเกษตร

และการสญัจรไป-

มา 

กองช่าง 

 

 

-78- 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

58 

โครงการวางท่อระบาย

น้ า คสล.แบบผ่าซีก(ร่อง

ระบายน้ า)  หมู่ที่ 11  

ข้างบ้านนายส าอาง  

พันธ์พุฒ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน

ชุมชนสะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

วางท่อระบายน้ า คสล.ผ่า

ซีก เส้นผ่าศูนย์กลาง  

0.40x1 ม.จ านวน 25 ท่อน 

 

10,000 - - - - 

สามารถระบายน้ า

เสียในชุมชนได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  

 

สามารถแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขงัในชุมชนได ้ กองช่าง 

59 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมรางระบายน้ า

เพื่อการเกษตร  หมู่ที่  

8 

เพื่อยกระดับรางระบายน้ า

ให้สูงขึน้ 

ผนังกั้นน้ าสงู 0.60 เมตร  

ยาว  300  เมตรหนา  0.08 

ซ.ม. ตามแบบอบต.ก าหนด 
130,000 - - - - 

สามารถระบายน้ า

เพื่อการเกษตรได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 

พืน้ที่การเกษตรได้รับ

น้ าอย่างเพียงพอ 
กองช่าง 

60 

โครงการเสริมผิวทาง

แอสฟัลติกคอนกรีต  

หมู่ท่ี  1  บ้านหนองเป็ด  

จากบ้านนางหม้อ เหม

เมืองกลาง - บ้านนาย

แหลม กุลวเิศษ   

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  4  เมตร  

ยาว  180  เมตร  หนา  

0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า   720  

ตารางเมตร  พร้อมป้าย

โครงการจ านวน  1  ป้าย

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

- - - 313,000 - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ไดรั้บความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

61  โครงการถนนไร้คลอง 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมถนน  

และเก็บน้ าลงสู่ไต้ดิน 
1 โครงการ - 

500,000 500,000 500,000 

 

 

 

- 

สามารถป้องกัน

น้ าทว่มถนนใน

ชุมชนได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

สามารถปอ้งกัน

น้ าทว่มในชุมชนได้ 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

62 

1. โครงการขยายท่อส่ง

น้ าเพื่อการเกษตร  ท่อ 

pvc  จ่ายน้ าเข้าสู่พื้นที่

การเกษตรจากนานาย

แอ  ชัยนา  ถึงนานาย

สินสมุทร  ขึ้นนกขุ้ม 

เพื่อขยายเขตท่อส่งน้ า

เข้าสู่พื้นที่การ เกษตร 

วางท่อ  pvc  5” ชั้น 8.5 

จ านวน 300  ท่อน ความยาว

ไม่น้อยกว่า 1.200 เมตร  

พร้อมอุปกรณ์ในรายละเอียด

ประมาณการพร้อมขุดลึกไม่

น้อยกว่า 0.50 เมตรพร้อม

วาล์วปิด-เปิดจ านวน 12 จดุ 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย 

- 480,000 - - - 

 

 

พืน้ที่การ เกษตร

ได้รับการกระจาย

น้ าไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 80 

มีปริมาณน้ าเพยืงพอ

ต่อพื้นที่การ เกษตร  
กองช่าง 

63 

. โครงการขยายท่อส่ง

น้ าเพือ่การเกษตร  ท่อ 

pvc  จ่ายน้ าเข้าสู่พื้นที่

การเกษตรจากนานาย

น้อย  เฮา้มาชัย  ถึงนา

นายเที่ยง  ติวไธสง 

เพื่อขยายเขตท่อส่งน้ า

เข้าสู่พื้นที่การ เกษตร 

วางท่อ  pvc  5” ชั้น 8.5 

จ านวน 300   ท่อน ความยาว

ไม่น้อยกว่า 1.200 เมตร  

พร้อมอุปกรณ์ในรายละเอียด

ประมาณการพร้อมขุดลึกไม่

น้อยกว่า 0.50 เมตรพร้อม

วาล์วปิด-เปิดจ านวน 12 จดุ 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย 

- 480,000 - - - 

 

 

พืน้ที่การ เกษตร

ได้รับการกระจาย

น้ าไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 80 

มีปริมาณน้ าเพยืงพอ

ต่อพื้นที่การ เกษตร  
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

64 

 โครงการปรับปรุงเสรมิ

ผิวทางแอสฟัลตกิ 

คอนกรีต  สายนานาง

สังวาล  อุปราช ถงึบ้าน

นายปรีชา  ลาดขาม

ป้อม 

 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งาน

ได้ดีย่ิงขึน้ 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 

หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นผิว

แอสฟัลติกคอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า  800ตร.ม.ตามแบบ

อบต.ก าหนดพรอ้มป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 230,000 - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

65 

โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การ เกษตร

โดยลงหินคลกุสายนา 

นายผ่อง  ผ่องอาสา  

ถึงนานางล าดวล  ถา

วงค์กลาง 

เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ

การเกษตรให้ใชง้านได้ดี

ย่ิงขึน้ 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 

1,100 ม. หนา  0.05เมตร  

มปีรมิาตรหินคลกุไม่น้อย

กว่า 220 ลบ.ม.พร้อมปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน1 

ป้าย   

- 115,000 - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขนถ่าย

พืชผลทางการเกษตร

และการสญัจรไป-

มา 
กองช่าง 
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โครงการปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การ เกษตร

โดยลงหินคลกุสาย

สะพานท่าควาย  ถงึนา

นายจันลา  ภูมิหนอง

เป็ด 

เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ

การเกษตรให้ใชง้านได้ดี

ย่ิงขึน้ 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 

2,100 ม. หนา  0.05เมตร  

มีปริมาตรหินคลกุไม่น้อย

กว่า 525ลบ.ม.พร้อมปรับ

เกรดแต่งเรียบตลอดสาย

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- 276,000 - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขนถ่าย

พืชผลทางการเกษตร

และการสญัจรไป-

มา 

กองช่าง 



พร้อมป้ายโครงการจ านวน1 

ป้าย   
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

67 

 โครงการปรับปรุงถนน

สู่แหลง่พืน้ทีก่าร เกษตร

โดยลงหินคลกุสายต่อ

จาก คสล.บา้นนาย

เศรษฐา  รักษาบุญ  ถงึ

นานางจอมศรี  แสน

เมือง 

เพื่อปรับปรุงถนน

เพื่อการเกษตรให้ใช้

งานได้ดีย่ิงขึน้ 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 

หนา  0.05เมตร  มปีริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกวา่ 250ลบ.ม.พรอ้มปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสายตามแบบ อบต.

ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 

1 ป้าย   

- 131,000 - - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการขนถ่าย

พืชผลทางการเกษตร

และการสญัจรไป-

มา 

กองช่าง 

68 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กจาก

บ้านนางปอเรยีน  แถม

ย้ิม  ถึงบ้านนายสุดี  

ดาบภูเขียว 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

กว้าง 3 ม. ยาว 97 ม. หรือมีพื้น ที่ 

คสล.ไม่น้อยกว่า 291ตร.ม. วางท่อ

ระบายน้ าชนิดปากลิ้นราง 0.30x 

1.00เมตร  จ านวน  4  ท่อน  

พร้อมยาแนวประสานให้เรียบรอ้ย 

ตามแบบ อบต.ก าหนด พรอ้มป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย 

- 162,000 - -  

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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โครงการเสริมผวิทาง

แอสฟัลตกิคอนกรีต  

หมู่ที่  1  บ้านหนอง

เป็ด   จากบ้านนาย

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ขนาด  กว้าง  4  เมตร  ยาว  195  

เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมี

พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า   780  

ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ

- - 232,000  

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 



เดช พาขลุย่ – บ้าน 

นายแหลม กุลวเิศษ 

ละอองในหมู่บ้าน จ านวน  1  ป้ายตามแบบ  อบต.

ก าหนด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

70 

โครงการเสริมผวิทาง

แอสฟัลตกิคอนกรีต 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป็ด  

จากบ้านนายจ านงค์  

มุขเสมา –บ้านนายค า

หม่ิง  สุธรรมมา 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  3  เมตร  ยาว  

90  เมตร  หนา  0.04  เมตร  

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า   

270  ตารางเมตร  พร้อมป้าย

โครงการจ านวน  1  ป้ายตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

- - 107,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 
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โครงการเสริมผวิทาง

แอสฟัลตกิคอนกรีต 

หมู่ที่  1  บ้านหนอง

เป็ด  จากบ้านนาย

หมุน  เอกเลิศ  -  วัด

ศาลาลอย 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  4  เมตร  ยาว  262  

เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมี

พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า   

1,048  ตารางเมตร  พร้อมป้าย

โครงการจ านวน  1  ป้ายตาม

แบบ  อบต.ก าหนด 

- 
- 313,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 
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โครงการเสริมผวิทาง

แอสฟัลตกิคอนกรีต  

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป็ด  

จากบ้านนายอนนั  ดา

หนองเป็ด -สะพาน

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและเพื่อ

ลดปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  4  เมตร  ยาว  176  

เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมี

พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า   704  

ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้ายตามแบบ  อบต.

- - 208,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 



ข้ามล าเจา ก าหนด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

73 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป็ด 

จากบ้านนายค าพันธ์   

ใสหนองเปด็ –สะพาน

ข้ามล าเจา 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 

250 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000  ตร.ม. 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  

ป้ายตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - 474,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

74 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  2  บ้านห้วยข่า

เฒ่า  จากบ้าน นาย

บัญชา ค าเรืองศรี – 

บ้านนาย สมถวนิ ค าภู

เงิน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจร ช่วง

ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 133.00 ม. 

ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 19.00 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. 

รวมไม่น้อยกว่า 608.00 ตร.ม. 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  

ป้ายตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

- 
- 293,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

75 
โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 
- - 305,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

 

กองช่าง 



เหล็ก หมู่ที่  3  บ้าน

โนนสะอาด  สายด้าน

ทศิตะวันออกหมู่บ้าน 

-สะพานข้ามล าน้ าเจา 

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 

640 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 

ป้าย  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

-84- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

76 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่  3  บ้าน

โนนสะอาด  สายข้าง

สระน้ าประจ า

หมู่บ้านด้านทศิ

ตะวันตก 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ขนาดผิวจราจร

กว้าง 3 ม. ยาว 155 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที ่

คสล. ไม่น้อยกว่า 465 ตร.

ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 

ป้าย  ตามแบบ อบต.

ก าหนด   

 

 

- 
- 227,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

77 

โครงการเสริมผวิทาง

แอสฟัลตกิคอนกรีต  

หมู่ที่ 4 บ้านโนนศรี

สง่า  จากบ้านนาย

สมาน  แสงสุดตา - 

บ้านนายสุระ ค าสีทา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  5  เมตร  ยาว  

65  เมตร  หนา  0.04  

เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า   325  ตาราง

เมตร  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

- - 95,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 



 

 

 

 

-85- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

78 

โครงการเสริมผวิทาง

แอสฟัลตกิคอนกรีต  

หมู่ที่  4  บ้านโนนศรี

สง่า  จากบ้านนาง

บังอร   สุภาพ     -

บ้านนายสรรค์ วิไล

ชนม์   

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  

กว้าง  5  เมตร  ยาว  100  

เมตร  หนา  0.04  เมตร  

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า   500  ตารางเมตร  

พร้อมป้ายโครงการจ านวน  

1  ป้าย  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

- - 149,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

79 

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน

โนนศรีทอง จาก 

บ้าน นางกันยา  พรม

ลา ถึงบ้าน นาย ภูมา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5 ม. ยาว 160 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตร.

ม. พร้อมป้ายโครงการ 

จ านวน 1ป้าย  ตามแบบ

- - 380,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 



วงค์บุญมา   อบต.ก าหนด  

 

 

 

 

-86- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

80 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน

โนนศรีทอง จาก 

บ้าน นาย ค าดี ศรี

พลเล่ห์ ถึงบ้าน นาย

นาย ปรีชา พันธ์

หนองเป็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5 ม. ยาว 125 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อย 

กว่า 625 ตร.ม. พร้อมป้าย

โครงการ จ านวน 1ป้าย 

ตามแบบอบต. ก าหนด 

- 
- 296,000 - 

 

 

 

 

- 
ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

81 โครงการ ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนมีความ ปรมิาณงาน  ขนาดผิว - - 310,000 -  ประชาชนร้อยละ ราษฎรได้รับความ  



ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน

โนนมะค่า สายข้าง

วัดด้านทศิตะวันตก 

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

จราจรกว้าง 5 ม. ยาว 130 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อย 

กว่า 650 ตร.ม. พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ

อบต. ก าหนด 

 

 

 

- 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

 

-87- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

82 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน

โนนมะค่า จาก

โรงเรยีนบ้านโนน

มะค่า ถึง วัดบ้านโนน

มะค่า 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5 ม. ยาว 130 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ 

คสล.  

ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. 

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 

1ป้าย ตามแบบอบต. 

ก าหนด 

- - 310,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 



83 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านภู

นกเขียน จากบ้าน 

นายครรชิต ชัยสงค์

ถึงศาลปู่ตา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5 ม. ยาว 120 

ม.  หนา 0.15 ม. หรือมี

พืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 

ตร.ม. ตามแบบอบต. 

ก าหนด 

 

 

- - 284,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

 

 

 

-88- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

84 

โครงการ เสริมผวิ

ทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต  หมู่ที่ 7 บ้านภูนก

เขียน จากบ้านนาย

เหง้า หาญคงถึงบ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  6  เมตร  ยาว  

180  เมตร  หนา  0.04  

เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  1,080  ตาราง

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

- 
- 312,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 



นายคูณ ประจ าเมอืง  

85 

โครงการ เสริมผวิ

ทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต หมู่ที่ 7 บ้านภูนก

เขียน จากบ้านนาย

คูณ ประจ าเมอืงถงึ

ศาลาเอนกประสงค ์

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  6  เมตร  ยาว  

148  เมตร  หนา  0.04  

เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  888  ตาราง

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

 

- - 256,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

 

 

 

-89- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

86 

โครงการ เสริมผวิ

ทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต หมู่ที่ 7 บ้านภูนก

เขียน จากบ้านนาย

มล ข าเขต-บ้านนาย

คูณ ประข าเมอืง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  5  เมตร  

ยาว  160  เมตร  หนา  

0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  800  

ตารางเมตร  พร้อมป้าย

โครงการจ านวน  1  ป้าย  

- - 234,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 



ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

87 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน

โนนศลิา สายหลัง

บ้านนายเทีย่ง ชัยนา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5 ม. ยาว 20 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 100 ตร.

ม. ตามแบบอบต. ก าหนด 

- 
- 49,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

88 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน

ห้วยเซือก จาก คุ้ม

โนนหัวนา ถึง วัดป่า

ลวก 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 220 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตร.

ม. พร้อมป้ายโครงการ 

จ านวน 1ป้าย ตามแบบ

อบต. ก าหนด 

 

- - 420,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

 

-90- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 



89 

โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเซือก 

จากบ้าน นาย บรรจง 

สันสูงเนิน ถึงบ้าน นาย 

จ่อย จันทร์เกิด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 100 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อย 

กว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้าย

โครงการ จ านวน 1ป้าย 

ตามแบบอบต. ก าหนด 

 

- - 193,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

90 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน

ห้วยเซือก จากบ้าน 

นาง หงอก ถึง ไร่    

นายฤทธิ์ หลอดทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 3 ม. ยาว 65 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 195 ตร.

ม. พร้อมป้ายโครงการ 

จ านวน 1ป้าย ตามแบบ

อบต. กหนด 

 

- 
- 100,000  

 

 

 

 

- 

ประชาชนรอ้ยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

 

 

-91- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     (ผลผลติของ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน



โครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

ได้รับ รับผดิชอบหลัก 

91 

โครงการ เสริมผวิ

ทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต  หมู่ที่ 10 บ้าน

โนนส าราญ จากบ้าน

นายลิ พันธุ์หนอง

เป็ด-บ้านนาย

ทองแดง ดาหนอง

เป็ด  

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  5  เมตร  ยาว  

135  เมตร  หนา  0.04  

เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  675  ตาราง

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

 

- 
- 197,000 - 

 

 

 

 

- 
ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

92 

โครงการ เสริมผวิ

ทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต  หมู่ที่ 10 บ้าน

โนนส าราญ จากบ้าน

นายสุชาติ เทอืกหัน-

บ้านนายลิ พันธุ์

หนองเป็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  4  เมตร  ยาว  

70  เมตร  หนา  0.04  

เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 280  ตาราง

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

 

- - 83,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

 

 

-92- 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     (ผลผลติของ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน



โครงการ) 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

ได้รับ รับผดิชอบหลัก 

93 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน

โนนส าราญข้าง 

ก.ศ.น. ต าบลท่าใหญ่ 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5 ม. ยาว 40 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตร.

ม. พร้อมป้ายโครงการ 

จ านวน 1ป้าย ตามแบบ

อบต. ก าหนด 

 

- 
- 97,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

94 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ภายใน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงานก่อสรา้ง  ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 21 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม.

ตามแบบอบต. ก าหนด 

- - 36,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

95 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ข้างวัดป่า

สระแก้ว 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. 

ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย

กว่า 200 ตร.ม. 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. 

ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย

กว่า 200 ตร.ม. ตามแบบ

อบต. ก าหนด 

- - 100,000 - 

- 
ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

 

-93- 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

96 

โครงการ ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที่ 10 บ้านโนนส าราญ 

จากบ้านนางบุญไหล 

เนียมชยัภูม-ิบ้านนาย

ควร สมแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาและเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 100 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.

ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 

ป้าย ตามแบบอบต. ก าหนด 

- - 193,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

97 

โครงการ ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที่10 บ้านโนนส าราญ 

สายบ้านนายค าเนียง 

ตุ้มวงค์-บ้านนายแหล่ 

อินทร์โนนเชอืก 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาและเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 48 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 192 ตร.

ม. ตามแบบอบต. ก าหนด 

- 
- 96,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

98 

โครงการ ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายสมภาพ 

พรมรินทร-์บ้านนาย

เสถียร เต้หนองเป็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาและเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 47 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 188 ตร.

ม.ตามแบบอบต. ก าหนด 

- - 95,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

 

-94- 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

99 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน

โนนส าราญ สายบ้าน

นายสังวาล เชื้อชยั-

บ้านนายค าชัย นา

คูณ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 80 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 320 ตร.

ม. พ้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ตามแบบอบต. ก าหนด 

- - 156,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

100 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่10 บ้าน

โนนส าราญ ข้าง 

บ้าน นายด ี

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 100 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.

ม. พร้อมป้ายโครงการ 

จ านวน 1ป้าย ตามแบบ

อบต. ก าหนด 

- 
- 193,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

101 

โครงการ ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่10 บ้าน

โนนส าราญ จากสาม

แยกคุ้มโนนยอ-บ้าน

นายลา จันทาตุ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 100 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.

ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 

ป้ายตามแบบอบต. ก าหนด 

- - 193,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

 

-95- 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

102 

โครงการ เสริมผวิ

ทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต  หมู่ที่ 11 บ้าน

ห้วยโกเตี้ย จากบ้าน

นายบรรเจิด โค

รักษา-บ้านนาย

สมบูรณ์ ระค าภา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  

กว้าง  4  เมตร  ยาว  115  

เมตร  หนา  0.04  เมตร  

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า  460  ตารางเมตร  

พร้อมป้ายโครงการจ านวน  

1  ป้าย  ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

- 
- 137,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

103. 

โครงการ เสริมผวิ

ทางแอสฟัลตกิคอนก

รีต  หมู่ที่ 11 บ้าน

ห้วยโกเตี้ย จากบ้าน

นายยุญเส็ง เทพตา

แสง-บ้านนายค ารวย 

บุญประคม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา

และเพื่อลดปญัหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  4  เมตร  ยาว  

56  เมตร  หนา  0.04  

เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  224  ตาราง

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

- - 114,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

 

 

 

 

-96- 

 

 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

104 

โครงการ เสริมผิวทาง

แอสฟัลตกิคอนกรีต  หมู่

ที่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย 

จากบ้านนายหนูพรวน 

ยานประเสริฐ-บ้านนาย

โต้ นาราช 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาและเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  4  เมตร  ยาว  

260  เมตร  หนา  0.04  

เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่นอ้ยกว่า  224  ตาราง

เมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

- - 310,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

105 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหล่งพื้นที่การเกษตร

โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 

บ้านหนองเป็ด สายนาย

นาทว ีดาหนองเป็ด  ถึง

นานายเพชร ทองหนอง

เป็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาและเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 หรือมีปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 460 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมปรับเกรดแต่ง

เรียบตลาดสาย 

- - 293,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

106 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหล่งพื้นที่การเกษตร

โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 

บ้านภูนกเขยีน สายนา

นายบัวภา ลาดขามป้อม

ถึงฝายดินห้วยข่าเฒ่า 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาและเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ลงหินคลกุ

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีปริมาณ 

หินคลกุไม่น้อยกว่า 250 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ

เกรดแต่งเรียบตลาดสาย

ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 159,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

-97- 

 

 

 



 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

107 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหล่งพื้นที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้าน

โนนศลิา สายบ้านนาย

สังขร ขุ่นแก้วถึง โนนยอ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ลงหินคลกุกว้าง 4 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีปริมาณ 

หินคลกุไม่น้อยกว่า 400 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลาดสายตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- 
- 255,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

108 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหล่งพื้นที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้าน

โนนส าราญ สายบ้านสาย

นานายทองม ีจิตรมั่งถึง

นานายอยู่ พรมรินทร ์

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ลงหินคลกุกว้าง 4 

เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตรหรือมีปริมาณ 

หินคลกุไม่น้อยกว่า 160 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลาดสายตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- - 102,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

109 

โคงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหล่งพื้นที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้าน

โนนศรีทอง สายนานาง

ละออง ถาวงค์กลาง ถึง 

บ้านโนนมะค่า 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีปริมาณ 

หินคลกุไม่น้อยกว่า 625 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลาดสายตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- - 399,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

-98- 

 

 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

110 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้าน

โนนส าราญ สายนานาง

ทองใบ ดีหนองเป็ด ถึง นา

นายอ่อนสี ดาหนองเปด็ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ลงหินคลกุกว้าง 4 

เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีปริมาณ 

หินคลกุไม่น้อยกว่า 240 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลาดสายตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- 
- 153,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

111 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหล่งพื้นที่การเกษตร

โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 

บ้านโนนศรีสง่า สาย

สามแยกโนนศรมอง ถึง 

นานางสาคร กลางเมอืง

ขวา 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตรหรือมีปริมาณ 

หินคลกุไม่น้อยกว่า 75 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลาดสายตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- - 47,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน  

กองช่าง 

112 

โครงการ ปรับรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้าน

โนนสะอาด สายนานาง

พินิจ เสริมมิตร ถึง นานาย

สลัด พันธุ์หนองเป็ด 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ลงหินคลกุกว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตรหรือมีปริมาณ 

หินคลกุไม่น้อยกว่า 100 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลาดสายตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- - 63,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

 

-99- 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

113 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้าน

โนนห้วยโกเตี้ย สายนานาย

นาย ค าออ่น ถึง นานาย

บรรเทา ไตรพงษ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ลงหินคลกุกว้าง 4 

เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตรหรือมีปริมาณ 

หินคลกุไม่น้อยกว่า 140 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลาดสายตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- 
- 89,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

114 

โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 

บ้านโนนศิลา จากบ้านนาย

สมเด็จ ช่างทองค า ถงึ บ้าน

นายสังขร ขุนแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 

คสล.ไม่น้อยกว่า 500 ตาราง

เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 

ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 236,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

115 

โครงการวางท่อระบายน้ า

ไร้ท่อ ระบบธนาคารน้ าใต้

ดินแบบปดิ หมทูี่ 3 บ้าน

โนนสะอาด 

เพื่อระบายน้ าเหลือ

ใชจ้ากหมูบ้าน/

ชุมชน 

โดยทางระบายน้้าชว่งที่ 1 กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 69.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ช่วงที่ 3 กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 18 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือ
มีความยาวทางระบายน้า้รวมไม่
น้อยกว่า 103 เมตร พร้อมฝัง
ท่อพีวีซีระบายอากาศจา้นวน 13 
จุด ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

  34,000   

ครัวเรือนร้อยละ 

90 ได้ระบายน้ าที่

เหลือใช้ 

ชุมชนมีความสะอาด

ไม่มีน้ าเน่าเสีย และ

ไม่มีแหลง่เพราะพันธุ์

พาหะน าโรค 

กองช่าง 

-100- 



 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

116 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากนานายทวี 

ดาหนองเป็ด-นานายค ามุข 

ศรีนนค์ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 500 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

- 
- 318,000 - 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

117 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากนานายบญุ

เลิศ พาจันทร-์นานาย

สรอ้ย ใสหนองเป็ด 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 3 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปรมิาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 150 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

- - 95,000 - 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

118 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากนานายอ า

พร สารมิา-นานายบุญเรียง 

ดาหนองเป็ด 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 3 

เมตร ยาว 588 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 88.20 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

- - 56,000 - - 

ครัวเรือนร้อยละ 

90 ได้ระบายน้ าที่

เหลือใช้ 

ชุมชนมีความสะอาด

ไม่มีน้ าเน่าเสีย และ

ไม่มีแหลง่เพราะพันธุ์

พาหะน าโรค 

กองช่าง 

 

-101- 



 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

119 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากท่าแจ้ง-ล า

น้ าชี 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 500 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด 

แต่งเรียบตลอดสาย 

- - 318,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

120 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากนานางทอง

ล้วน อินแถลง 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสาย 

 

- - 79,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

121 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากนานายค า

เบ้า เพียวงค์  

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปริมาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสาย 

 

- - 79,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

-102- 



 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

122 
โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่

น้อยกว่า 805 ตร.ม.วางท่อ 

คสล.ศก.0.30 ม. จ านวน 1 จดุ 

 

- - 417,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

123 

.โครงการ  ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่

การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงลกูรัง กม.

0+000-0+400, กม.0+750-

0+900, กม.1+500-1+650, 

กม.1+950-2+100 กว้าง 4 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

 

- - 64,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

124 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากบ้านนาย

ชาติกล้า-นานายสนั่น ปี

มะนาว 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 375 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

- - 238,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

 

 



-103- 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

125 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากสะพานล า

น้ าเจา-ท่าหินปูน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 750 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

- - 477,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

126 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 4 

เมตร ยาว 560 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 112 ลกูบาศก์

เมตร วางท่อ คสล. 1 จุด พรอ้ม

ปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย 

 

- - 74,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

127 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากไร่นายทอง

อนิทร์  นามประภัย-สาม

แยกบ้านภูนกเขียน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 575 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

- - 366,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 



 

-104- 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

128 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากไร่นายถวิล 

ช านาญพล-ไร่นางล้วน 

อนิทร์แถลง 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 250 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

- - 159,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

129 

โครงการ  ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่

การเกษตร   

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงลกูรัง กม.

0+000-0+400, กม.0+750-

0+900, กม.1+500-1+650, 

กม.1+950-2+100 กว้าง 4 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

 

- - 64,000 - - 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

130 
โครงการ  เสริมคันฝายดิน

บ้านภูนกเขียน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน    ถมดินคันฝาย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร สูง

เฉลี่ย 1 เมตร   หรือมีปริมาตร

ดินถมไม่น้อยกว่า 350 

ลูกบาศก์เมตร 

 

- - 71,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 



 

 

-105- 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

131 

โครงการ  เสริมดินไหล่ทาง 

สายถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กบ้านภูนกเขียน-บ้าน

โนนศรีทอง 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน    เสรมิดินไหลท่าง 

2 ฝ่ัง กว้างฝ่ังละ 1 เมตร ยาว 

3,000 เมตร หนาฉลี่ย 0.15 

เมตร   หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร 

 

- - 73,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

132 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากนานายบัว

คา ลาดขามป้อม-ฝายดิน

ห้วยข่าเฒ่า  

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 450 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

- - 286,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

133 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากนานายวีระ

ยุทธ ธรณี-บ้านเตาไห ต.

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 625 

- - 398,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

 

กองช่าง 



ถ้ าวัวแดง ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

-106- 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

134 

โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก จาก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.

ท่าใหญ่ – วัดป่าสระแก้ว 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่

น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมป้าย

โครงการ จ านวน 1ป้าย 

 

- - 310,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

135 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 5 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 250 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

 

- - 159,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

136 

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก จากศูนย์พัฒนา

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 4 

เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

- - 89,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

 

 

ราษฎรได้รับความ

 

กองช่าง 



เด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ-่วัด

ป่าสระแก้ว  

คลุกไม่น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสาย 

 

เดินทางสญัจร สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

-107- 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

137 

โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก จุด

บ้านนายสมหมาย ลบไธ

สง-บ้านนายวิเชียร  นัน

อ าไพ 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่

น้อยกว่า 160 ตร.ม.วางท่อ 

คสล.ศก.0.30 ม. จ านวน 1 จดุ 

- - 87,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

138 

. โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก จุด

บ้านนายเซียน -บ้านนาง

สมหมาย ลบไธสง 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่

น้อยกว่า 160 ตร.ม.วางท่อ 

คสล.ศก.0.30 ม. จ านวน 1 จดุ 

- - 88,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

139 
โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 ม. ยาว 161 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่

น้อยกว่า 644 ตร.ม.วางท่อ 

คสล.ศก.0.30 ม. จ านวน 2 จุด 

- - 338,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 



140 
โครงการจัดซือ้ยางมะตอย

ผสมส าเร็จ 

เพือ่ซ้อมแซมถนน

ภายในต าบล 

 

 

 

1 โครงการ 

 

 

 

- - 150,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

-108- 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชีว้ัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

141 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมูที่ 9 บ้าน

ห้วยเชือก จากแยกบ้านนาย

ช่วย  บุญประคม ไปจนถงึ

แยกไร่ของนายสมพร  วงษ์

ชาลี 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสาย 

- - 63,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

142 

 โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมูที่ 9 บ้าน

ห้วยเชือก จาก 4 แยกนาย

จันไพ  วงชัย ไปจนถึงท่า

หินปูน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 4 

เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสาย 

- - 114,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

143 โครงการ ปรบัปรุงถนนสู่ เพื่อให้ประชาชนมี ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 4 - - 153,000 - - ประชาชนร้อยละ   



แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมูที่ 9 บ้าน

ห้วยเชือก จากหนองแกไป

จนถึงเชื่อมต่อกับถนนของ

หมู่ 11 

ความสะดวกในการ

สัญจรไป 

เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 240 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด

แต่งเรียบตลอดสาย 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

-109- 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     (ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

144 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุก หมูที่ 9 บ้าน

ห้วยเชือก จากแยกของนาย

จ านง  แก้วพรม ไปจนถึงนา

นายวเิชียร มาลทอง 

เพื่อให้ประชาชน

มีความสะดวกใน

การสัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีปริมาณหินคลกุไม่น้อยกว่า 140 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดแตง่

เรียบตลอดสาย 

- - 89,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

145 

โครงการถนน ค.ส.ล หมทูี่ 

2 บ้านห้วยข่าเฒ่า จากบ้าน

นายวรีะกองเลิศ ถึงล าน้ าช ี

เพื่อให้ประชาชน

มีความสะดวกใน

การสัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. 

ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 1120 ตร.ม.พร้อม

ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - 582,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

146 

โครงการปรับปรุงผวิจราจร

แอสฟัลติกคอนกรีต หมูที่ 2 

บ้านห้วยข่าเฒ่า จากบ้าน

เพื่อให้ประชาชน

มีความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

ขนาด  กว้าง  5 เมตร  ยาว  100  เมตร  

หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  500 ตารางเมตร  

- - 152,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 

กองช่าง 



นายเล็ก  จันทร ถึงบา้น 

นายสุราช  พลธรรม 

และเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  

ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

เดินทางสญัจร ภายในหมู่บ้าน 

147 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่

แหลง่พืน้ที่การเกษตรโดย

ลงหินคลุกหมูที่ 1 บ้าน

หนองเป็ด จากหนองเป็ด – 

ปากห้วยเดื่อ 

เพื่อให้ประชาชน

มีความสะดวกใน

การสัญจรไป 

ปรมิาณงาน  ลงหินคลกุกว้าง 6 เมตร 

ยาว 3000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีปริมาณหินคลกุไม่น้อยกว่า 900 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดแตง่

เรียบตลอดสาย 

- - 574,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

-110- 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     (ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

148 

โครงการปรับปรุงผวิจราจร

แอสฟัลติกคอนกรีต หมูที่ 5 

บ้านโนนศรีทอง จากบ้าน

นางเหรียญ  ชัยจีน ถงึบ้าน

นายทองดี  ชิตะเชียง 

เพื่อให้ประชาชน

มีความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

และเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละออง

ในหมู่บ้าน 

ขนาด  กว้าง  6  เมตร  ยาว  280  

เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,680  ตาราง

เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  

ป้าย  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

- - 464,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

149 

 

โครงการปรับปรุงผวิจราจร

แอสฟัลติกคอนกรีต หมูที่ 5 

บ้านโนนศรีทอง จากบ้าน

หนูลัง  ค าสีกา ถึงบ้านนาง

ประสาท 

เพื่อให้ประชาชน

มีความสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

และเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละออง

ขนาด  กว้าง  6  เมตร  ยาว  180  

เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,080  ตาราง

เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  

ป้าย  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

- - 305,000 - - 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไป-มา

ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 



ในหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-111- 
 

 

 

 

 

 

1.2  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

 

 

 

ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง  

 

 

เพื่อขยายเขตการ

ให้บรกิารด้านไฟฟา้

อย่างทั่วถึงทกุ

ครัวเรือน 

 

ตามสภาพพืน้ที/่ 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

จ านวนครัวเรือน

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 ที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ

ขยายเขตไฟฟา้

แรงต่ า 

 

ประชาชนได้รับ

บรกิารด้านไฟฟา้

อย่างทั่วถึงทกุ

ครัวเรือน 

 

กองช่าง 

2. 

 

 

 

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า/เปลี่ยน

เสาไม้เป็นเสาปูน 

 

เพื่อขยายเขตการ

ให้บรกิารด้านไฟฟา้

อย่างทั่วถึงทกุ

ครัวเรือน 

ตามสภาพพืน้ที/่ 

ทุกหมูบ่้าน 

 4,200,000 

 

 4,200,000 

 

 4,200,000 

 

 4,200,000 

 

 4,200,000 

 

จ านวนครัวเรือน

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 ที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ

ขยายเขตไฟฟา้

ประชาชนได้รับ

บรกิารด้านไฟฟา้

อย่างทั่วถึงทกุ

ครัวเรือน 

กองช่าง 



แรงต่ า 

 

3. 

 

 

 

 

 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา้

สาธารณะ/ไฟแสงจันทร ์

 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มาในเวลา

ค่ าคืน 

 

ตามสภาพพืน้ที/่ 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจรใน

เวลาค่ าคนื 

ประชาชนใน

หมู่บ้านได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มาใน

เวลาค่ าคนื 

 

กองช่าง 

 

 

-112- 

 
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

4. 

 

 

 

 

 

ซ่อมแซมดวงโคมไฟฟา้

สาธารณะช ารุดม. 

 

 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟา้

สาธารณะที่ช ารุดให้ใช้การ

ได้และมีความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรไป-

มาในเวลาค่ าคืน 

 

ตามสภาพพืน้ที/่ 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

200,000 

 

 

 

 

200,000 

  

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

200,000 

  

 

 

 

200,000 

  

 

 

 

ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ได้รับความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญจรในเวลาค่ าคืน 

 

ประชาชนใน

หมู่บ้านได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มาใน

เวลาค่ าคนื 

กองช่าง 

 

5. 

 

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อ

การเกษตร  

ม.2 (แผนชุมชน หน้า 25ข้อ 6 ) 

ม.3 (แผนชุมชน หน้า 26ข้อ 9) 

 

เพื่อขยายเขตไฟฟา้ซึ่งเป็น

ประโยชน์ให้แก่เกษตรกร 

 

 

 

ตามสภาพพืน้ที/่ 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

 

1,100,000 

 

  

1,100,000 

 

 

 

1,100,000 

 

  

1,100,000 

 

 

  

1,100,000 

 

 

 

ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ได้รับประโยชน์จาก

การขยายเขตไฟฟา้

 

 

เพื่อสนับสนุนใน

การประกอบ

อาชีพแก่

กองช่าง 



ม.1,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,ม.9,

ม.10,ม.11 

 แรงต่ า เกษตรกร 

 

 
 

6. 

 

 

 

 

 

ติดตั้งระบบไฟฟา้จากพลงังาน

แสงอาทิตย์ 

ม.1 ม.2, ม.3,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,

ม.8,ม.9,ม.10,ม.11 

 

เพื่อรองรับความต้องการ

การใชไ้ฟฟา้ของประชาชน 

 

 

 

ตามสภาพพืน้ที/่ 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

  

จ านวนจุดท่ีติดต้ัง 

 

เพื่อรณรงค์การ

ประหยัดไฟฟา้

โดยใชพ้ลังงาน

ทดแทนอื่น

ให้กับประชาชน 

กองช่าง 

 

-113- 

 

 

 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

7. 

 

 

ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟกระพรบิเพื่อ

การจราจรและเตือนภัย 

 

เพื่ออ านวยความสะดวก

การจราจรและลดปัญหา

อุบัติเหต ุ

 

ตามจุดที่เสี่ยง

ภัย 

 

 

95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

 

จ านวนจุดท่ีติดต้ัง 

 

 

 

ราษฎรรับ

ความ

ปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

8. 

 

 

 

 

ติดตั้งหม้อแปลงเพื่อเพิ่ม

พลังงานไฟฟา้ 

ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,

ม.8,  ม.9,ม.10 ม.11 

 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

 

 

ตามสภาพพืน้ที่/ 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

3,000,000 

 

 

3,000,000 

 

 

3,000,000 

 

 

3,000,000 

 

 

3,000,000 

 
 

 

จ านวนจุดท่ีติดต้ัง 

 

ตอบสนอง

ความต้องการ

ของประชาชน 

กองช่าง 

 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค เพื่อขยายเขตไฟฟา้แรง 1 โครงการ - 300,000 300,000 300,000 300,000  ประชาชน กองช่าง 



9 

 

อ าเภอหนองบัวแดง   

 

ต าให้ทั่วถึง 

 

 

ประชาชนร้อยละ 

80 มีไฟฟ้าใช้  

 

ได้รับ

ประโยชน์จาก

การขยายเขต

ไฟฟา้แรงสูง 
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1.3  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

1. 
ก่อสรา้งระบบประปาเพื่อใช้

ในกิจการ อบต. 

เพื่อให้มีสถานทีท่ี่มีความ

พร้อมและรองรับผู้มา

ติดต่อราชการใน อบต. 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
- 

- 

200,000 200,000 200,000 

ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่

พนักงาน อบต.

ร้อยละ 90 ได้รับ

รับประโยชน์จาก

น้ าประปา 

ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่พนกังาน

ได้รับได้รับรับ

ประโยชน์จาก

น้ าประปา 

กองช่าง 

 

 

2. 

 

ปรับปรุง /ซ่อมแซมระบบ

ประปาหมู่บ้าน  

 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบประปาหมู่บ้านที่

 

ตามจ านวนที่ช ารุด 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค

บรโิภคอย่างทั่วถึง
กองช่าง 



ช ารุดเพื่อให้ราษฎรมีน้ า

อุปโภค บรโิภคอย่าง

ทั่วถึง 

550,000 550,000 

 

 

550,000 550,000 550,000 

 

 

ได้รับประโยชน์

จากน้ าประปา 

และเพียงพอ 

3 

โครงการ ขยายท่อส่ง

น้ าประปา PVC. ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านโนน

ศรีทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค บรโิภค อย่าง

ทั่วถึง 

ปรมิาณงาน โดยการ

วางท่อ PVC. Ø 2 1/2” 

ชั้น 8.5 จ านวน 300 

ท่อน ความยาวไม่น้อย

กว่า 1,200 เมตร พร้อม

ขุดลึกไม่น้อยกว่า 0.3 

เมตร ตามแบบ อบต. 

ก าหนด 

- - 88,000 0- 

 

 

 

- 

ครัวเรือนร้อยละ 

90 มีน้ าอุปโภค 

บรโิภคอย่าง

ทั่วถึง 

ราษฎรมีน้ ามีน้ า

อุปโภค บรโิภค

อย่างทั่วถึง 

 

กองช่าง 

 

-115-  

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

4 

โครงการ ขยายท่อส่ง

น้ าประปา PVC. ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนอง

เป็ด จากบ้านนายประเสริฐ 

สารมิา ถึงบ้านนายประยูร 

วงค์มหาจักร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค บรโิภค อย่าง

ทั่วถึง 

ปรมิาณงาน โดยการวางท่อ 

PVC. Ø 2” ชั้น 8.5 จ านวน 

128 ท่อน ความยาวไม่น้อย

กว่า512 เมตร พร้อมขุดลึก  ไม่

น้อยกว่า 0.3 เมตร ตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- - 82,000 - 

 

 

 

- 

ครัวเรือนร้อยละ 

90 มีน้ าอุปโภค 

บรโิภคอย่างทั่วถึง 

ราษฎรมีน้ ามีน้ า

อุปโภค บรโิภคอย่าง

ทั่วถึง  

กองช่าง 

5 
โครงการ ขยายท่อส่ง

น้ าประปา PVC. 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค บรโิภค อย่าง

ปรมิาณงาน โดยการวางท่อ 

PVC. Ø 3” ชั้น 8.5 จ านวน - - 114,000 - - 
ครัวเรือนร้อยละ 

90 มีน้ าอุปโภค 

ราษฎรมีน้ ามีน้ า

อุปโภค บรโิภคอย่าง
 

กองช่าง 



ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 

บ้านห้วยโกเตี้ย 

ทั่วถึง 139 ท่อน ความยาวไม่น้อย

กว่า 553 เมตร พร้อมขุดลึกไม่

น้อยกว่า 0.3 เมตร ตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

บรโิภคอย่างทั่วถึง ทั่วถึง 

6 

โครงการ ก่อสร้าง

ระบบประปาหอถังสูง 

คุ้มโนนหัวนา หมู่ที่9 

บ้านห้วยเชอืก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค บรโิภค อย่าง

ทั่วถึง 

ปรมิาณงาน ขนาดความจุ 5 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย ตาม

แบบ อบต. ก าหนด 

- 
- 234,000 - 

 

 

 

 

- 

ครัวเรือนร้อยละ 

90 มีน้ าอุปโภค 

บรโิภคอย่างทั่วถึง 

ราษฎรมีน้ ามีน้ า

อุปโภค บรโิภคอย่าง

ทั่วถึง 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

   (บาท) 

7 

โครงการขยายท่อส่ง

น้ าประปาPVC.ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน

โนนศรีทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค บรโิภค อย่าง

ทั่วถึง 

ปรมิาณงาน   โดยการวางท่อ 

PVC. Ø  2" ชั้น 8.5 จ านวน 300 

ท่อน ความยาวไม่น้อยกว่า 

1,200 เมตร พร้อมขุดลึกไม่น้อย

กว่า 0.30 ม. ตามแบบอบต. 

ก าหนด 

- 
- 88,000 - 

 

 

 

 

- 

ครัวเรือนร้อยละ 

90 มีน้ าอุปโภค 

บรโิภคอย่างทั่วถึง 

ราษฎรมีน้ ามีน้ า

อุปโภค บรโิภคอย่าง

ทั่วถึง  

กองช่าง 



8 

 โครงการขยายท่อส่ง

น้ าประปา PVC ภายใน

หมู่บ้านหมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค  บรโิภคอย่าง

ทั่วถึง 

วางท่อ  pvcเส้นผ่า ศูนย์กลาง 2 

½“ ชั้น  8.5 จ านวน  2  ช่วง  

ช่วงท่ี1 จ านวน 167.00 ทอ่น 

ความยาวไมน้่อยกวา่ 668.00 

เมตร พร้อมขุดลึกไม่น้อยกวา่ 0.30 

ม. 

ช่วงท่ี2 จ านวน 38.00 ทอ่น 

ความยาวไมน้่อยกวา่ 150.00 เมตร 

พร้อมขุดลึกไม่น้อยกวา่ 0.30 ม. 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 

ปา้ย  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

- 

 

104,000 

 

 

- 

 

- 

 

- 

ครัวเรือนร้อยละ 

90 มี น้ าอุปโภค  

บรโิภคอย่างทั่วถึง 

 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค  

บรโิภคอย่างทั่วถึง 

 

กองช่าง 

9 

 

 โครงการขยายท่อส่ง

น้ าประปา PVC ภายใน

หมู่บ้านหมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค  บรโิภคอย่าง

ทั่วถึง 

วางท่อ  pvcเส้นผา่ ศูนยก์ลาง 2 

½“ ชั้น  8.5 จ านวน 115  ท่อน  

ความยาวไม่น้อยกว่า 460  

เมตร  พร้อมขุดลึกไม่น้อยกว่า

0.30 ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

- 

 

 

59,000 

 

- - - 

ครัวเรือนร้อยละ 

90 มี น้ าอุปโภค  

บรโิภคอย่างทั่วถึง 

 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค  

บรโิภคอย่างทั่วถึง 

 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     (ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

10. 

โครงการ  ขยายท่อ

ส่งน้ าประปา PVC. 

ภายในหมู่บ้าน จาก

บ้านนายทองใบ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค  บรโิภค

อย่างทั่วถึง 

ปรมิาณงาน   โดยการวางท่อ PVC. Ø  

2 1/2" ชั้น 8.5 จ านวน 63 ท่อน ความ

ยาวไม่นอ้ยกว่า 250 เมตร พร้อมขุด

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. 

- - 27,000 - - 

ครัวเรือนร้อยละ 90 

มี น้ าอุปโภค  บรโิภค

อย่างทั่วถึง 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค  

บรโิภคอย่างทั่วถึง 
กองช่าง 

11. โครงการ  ขยายท่อ เพื่อให้ประชาชนมีน้ า ปรมิาณงาน   โดยการวางท่อ PVC. Ø    58,000   ครัวเรือนร้อยละ 90 ราษฎรมีน้ าอุปโภค  กองช่าง 



ส่งน้ าประปา PVC. 

ภายในหมู่บ้าน หมู่1 

บ้านหนองเป็ด   

ช่วงที่ 1 

อุปโภค  บรโิภค

อย่างทั่วถึง 

2 1/2" ชั้น 8.5 จ านวน 133 ท่อน ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 529 เมตร พร้อมขุด

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. 

มี น้ าอุปโภค  บรโิภค

อย่างทั่วถึง 

บรโิภคอย่างทั่วถึง 

12. 

โครงการ  ขยายท่อ

ส่งน้ าประปา PVC. 

ภายในหมู่บ้าน  หมู่

1 บ้านหนองเป็ด  

ช่วงที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค  บรโิภค

อย่างทั่วถึง 

ปรมิาณงาน   โดยการวางท่อ PVC. Ø  

2 1/2" ชั้น 8.5 จ านวน 133 ท่อน ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 865 เมตร พร้อมขุด

ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. 

  95,000   

ครัวเรือนร้อยละ 90 

มี น้ าอุปโภค  บรโิภค

อย่างทั่วถึง 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค  

บรโิภคอย่างทั่วถึง 
กองช่าง 
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1.4  แนวทางการพัฒนา  การบริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดร้ับ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

 

การถมหรือปรับเกรดที่

สาธารณะและสระน้ า

 

เพื่อขยายพืน้ที่สาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ต่อชุมชน 

 

ทุกหมูบ่้าน 

 

110,000 

 

 

110,000 

 
- - 

 

110,000 

 

ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับ

การบรกิารสาธารณอย่าง

ทั่วถึง 

 

ราษฎรมีพื้นที่

สาธารณะเพิ่มมาก

 

กองช่าง 



สาธารณะ ขึน้ 

 

2. 

 

 

จัดสร้างป้ายชื่อของแต่

ละหมู่บ้านและสถานที่

ส าคัญ 

เพื่อการพัฒนาและจดั

ระเบียบชุมชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

220,000 

 

220,000 

 
- - 

220,000 

 

จ านวนหมู่บ้านร้อยละ  

100 มีป้ายชื่อของแต่ละ

หมู่บ้านและสถานที่ส าคัญ 

 

หมู่บ้านเปน็ระเบียบ

และน่าอยู่ 

กองช่าง 

 

3. 

 

จัดสร้างป้าย

ประชาสัมพันธ์ประจ า

หมู่บ้าน 

เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารจาก

หน่วยงานต่างๆ 
ทุกหมูบ่้าน 

220,000 

 

220,000 

 
- - 

220,000 

 

จ านวนหมูบ่า้นร้อยละ  100 

มีป้ายประชาสัมพันธ ์

 

ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารเพิ่มมากขึน้ 

 

กองช่าง 

 

 

4. 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมปา้ย

เขตพืน้ที่ต าบล 

เพื่อความชัดเจนของเขต

พืน้ที่การปกครอง 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
100,000 100,000 - - 100,000 จ านวน  2  ปา้ย 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยว 

 

กองช่าง 

 

5. 

ซ่อมแซมศาลา

ประชาคมทุกหมู่บา้นใน

ต าบลท่าใหญ ่

เพื่อให้มีสถานทีท่ี่มีความ

พร้อมรองรับการประชุม

ประชาคมและกิจกรรมอื่นๆ

ของหมู่บ้าน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
100,000 100,000 - - 100,000 

จ านวนศาลาประชาคมรอ้ย

ละ 70  ได้รับการซ่อมแซม 

มีสถานที่รองรับการ

จัดกิจกรรมต่างๆ

ของหมู่บ้าน 

 

 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

6. 
 

ก่อสร้างอัฒจันทร์

เพื่อให้มสีถานท่ีท่ีมี

ความพร้อมรองรับ

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
300,000 300,000 - - 300,000 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับการบริการสา

มสีถานท่ีรองรับ

ผู้เข้าร่วม

กองช่าง 



สนามกีฬา ผู้เข้าร่วมงานแขง่ขัน

กีฬาและกจิกรรม

อื่นๆ 

ธารณอยา่งทั่วถึง กิจกรรมการ

แข่งขันกีฬา 

 

7. 

 

ก่อสร้างร้ัวรอบสนาม

กีฬา 

เพื่อให้มสีถานท่ีท่ีมี

ความพร้อมรองรับ

การแขง่ขันกีฬาและ

กิจกรรมอื่นๆ 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
300,000 300,000 - - 300,000 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับการบริการสา

ธารณอยา่งทั่วถึง 

มสีถานท่ีรองรับ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการ

แข่งขันกีฬา 

กองช่าง 

 

8. 

 

ก่อสร้างโดมหนา้ที่ท า

การ อบต.ท่าใหญ ่

เพื่อให้มสีถานท่ีท่ีมี

ความพร้อมในการจัด

กิจกรรมตา่งๆ 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด - 2,000,000 
2,000,00

0 
- - 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับการบริการสา

ธารณอยา่งทั่วถึง 

มสีถานท่ีรองรับ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมตา่งๆ 

กองช่าง 

 

 

 

 

-120- 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 



9. 

 

ก่อสรา้งสถานที่ออกก าลังกาย

พร้อมอุปกรณ์ 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ออกก าลัง

กาย 

1  แหง่ 
1,000,000 

 

1,000,000 

 

- 

 

- 

 

1,000,000 

 

 

ร้อยละ  80  ของ

ประชาชนมีสถานที่ออก

ก าลังกาย 

 

มีสถานที่ออกก าลงั

กายในระดับต าบล 

 

กองช่าง 

10. 

โครงการ ปรับปรุงต่อเตมิ

อาคารส านักงานหลังท่ี 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่ 

เพื่อรองรับ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหน้าที่ได้

อย่างเหมาะสม

เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของ

ประชาชน 

ปรมิาณงาน ต่อเติม

อาคารส านักงาน

หลังที่ 2 กว้าง 7.20 

เมตร ยาว 10.80 

เมตร หรือมีพื้นที่ใช้

สอยรวมไม่น้อยกว่า 

155.52 ตารางเมตร

ตามแบบอบต. 

ก าหนด 

 

- 
- 1,891,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

- 

อบต. ร้อยละ 70 ได้รับ

การปรับปรุงให้ดีขึ้น 

เพิ่มศักยภาพและ

รับรองการ

ปฏิบัติงาน 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน



(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

ได้รับ รับผดิชอบ

หลัก 

 

11. ก่อสรา้งสนามกีฬาประจ าต าบล 

เพื่อให้มีสนามกีฬา

และสวนสขุภาพใน

ชุมชน 

1 แหล่ง 2,000,000 
- 

- 2,000,000 2,000,000 

ร้อยละ  80  ของประชาชนมี

สถานที่ออกก าลังกาย 
เพื่อส่งเสรมิการ

ออกก าลังกาย 
กองช่าง 

12. 

 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา

ภายในต าบล 

เพื่อให้มีลานกีฬา

และสวนสขุภาพใน

ชุมชน 

4 แหง่ - 
- - - 

4,000,000 

ร้อยละ  80  ของประชาชนมี

สถานที่ออกก าลังกาย 
เพื่อส่งเสรมิการ

ออกก าลังกาย 
กองช่าง 

13. ก่อสรา้งร้ัวรอบป่าชุมชน 
ป้องกันการบุกรุก

ป่าชุมชน 
1 โครงการ 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

100,000 

 

ป่าชุมชนได้รับการดูแลไม่

น้อยกว่าร้อยละ  80 

ป่าชุมชนมแีนวเขตที่

ชัดเจน 

กองช่าง 

 

 

14. 

ก่อสรา้งบ้านพักให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบลและเจ้าหนา้ที ่

เพื่อเป็นสวัสดิการ

ส าหรับพนักงาน

และเจ้าหน้าที ่

 

1   โครงการ 

 
- - - - 

 

3,000,000 

 

 

1  หลัง 

 

บุคลากรมีท่ีพักใกล้ท่ี

ท างาน 

 

 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

รับผดิชอบหลัก 

15. 

 

 

 

ก่อสรา้งร้ัวรอบที่ท าการ  อบต.  

เพื่อให้ที่ท าการ 

อบต.ได้มีบริเวณที่

ชัดเจนและเป็น

ระเบียบน่าอยู่ 

 

1  คร้ัง 

 

 

- - - - 

 

300,000 

 

 

1  แห่ง 

 

ที่ท าการ อบต.ได้มีบริเวณ

พืน้ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

 

กองช่าง 

 

16. 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท า

การ อบต. 

เพื่อให้อาคารที่ท า

การ อบต. มีวัสดุ

ครุภัณฑ์ตกแตง่

อาคารและรองรับ

ภารกิจ 

 

1  คร้ัง 

 

 

- - 
300,000 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

อบต.ได้มีการปรับปรงุไม่

น้อยกวา่ร้อยละ  70 

อบต.มีความเป็นระเบยีบ

และสายงามน่าอยู ่
 

กองช่าง 

 

17. 

 

 

 

ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค ์

 

เพื่อให้บุคลากรได้มี

สถานที่ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหน้าท่ีได้อย่าง

เหมาะสมเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของ

ประชาชน 

 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

 

- - - - 

 

4,000,000 

 

 

อบต. ร้อยละ 70 ได้รับ

การปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 

เพิ่มศักยภาพและ

รองรับการปฏิบัติงาน 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

18. 

โครงการ ก่อสรา้งลาน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ระหว่างหอประชุม

องค์การบรหิารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ และ ห้อง

เก็บของ องคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลท่าใหญ ่  

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มาและ

เพื่อลดปัญหาฝุ่น

ละอองในหมู่บ้าน 

ปรมิาณงาน  ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 11 ม. 

ยาว 32 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 

คสล. ไม่น้อยกว่า 

352 ตร.ม. พร้อม

ป้ายโครงการ จ า

นาน 1 ป้ายตามแบบ

อบต. ก าหนด 

- - - 165,000 

 

 

 

 

 

- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 

19. 

 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร

เอนกประสงค ์

เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหน้าที่ได้

อย่างเหมาะสมเพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการของ

ประชาชน 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

- - - - 

 

 

2,000,000 

 

อบต. ร้อยละ 70 

ได้รับการปรับปรุง

ให้ดีขึน้ 

เพิ่มศักยภาพและ

รองรับการปฏิบัติงาน 

 

กองช่าง 

 

20. 

 

ก่อสรา้งป้ายเขตพืน้ที่

ต าบลท่าใหญ ่

เพื่อความชัดเจน

ของเขตพืน้ที่การ

ปกครอง 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  2  ปา้ย 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการท่องเที่ยว 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

 

 

21. 

โครงการ ต่อเติม

อาคารเก็บของ

องค์การบรหิาร

ส่วนต าบลท่าใหญ ่

 

เพื่อรองรับ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหน้าที่ได้

อย่างเหมาะสมเพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการของ 

ปรมิาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 5 

เมตร ยาว 5 เมตร จุดที่ 2 

กว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร 

หรือพืน้ที่ใช้สอยรวมไม่น้อย

กว่า 157 ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- - 370,000 - 

 

 

 

- 

อบต. ร้อยละ 70 

ได้รับการปรับปรุง

ให้ดีขึน้ 

เพิ่มศักยภาพและ

รับรองการปฏิบัติงาน 

 

กองช่าง 

 

22. 

 

 

 

ปรับปรุงอาคาร

ส านักงาน 

 

 

เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหน้าที่ได้

อย่างเหมาะสมเพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการของ

ประชาชน 

 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 

 - - 
 

- 

 

 

300,000 

 

- 

 

อบต. ร้อยละ 70 

ได้รับการปรับปรุง

ให้ดีขึน้ 

 

เพิ่มศักยภาพและ

รองรับการปฏิบัติงาน 

 กองช่าง 

23 โครงการจ้าง

ส ารวจออกแบบ

สถานีสูบน้ าด้วย

พลังงานไฟฟา้

บ้านโนนส าราญ 

หมู่ที ่10 

เพื่อส ารวจสถานที่

ในการก่อสรา้ง

สถานีสูบน้ าด้วย

พลังงานไฟฟา้ 

 

1  โครงการ 

- - 50,000 50,000 50,000 

จ านวนจุดสถานีสูบ

น้ าที่ส ารวจส าเร็จ

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  

70 

ต าบลท่าใหญ่มี

สถานที่ๆเหมาะสมใน

การก่อสรา้งสถานีสูบ

น้ าเพิ่มขึน้ 
กองช่าง 

 

 

-125- 

 

 

 
 

1.5  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภค 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1 

 

ก่อสรา้งสถานสีูบน้ าด้วย

พลังงานไฟฟา้พรอ้มคลองสง่น้ า 

/ ท่อส่งน้ า 

ม.1(แผนชุมชน หน้า23ข้อ1 ) 

ม.2 (แผนชุมชน หน้า 26 ข้อ10 ) 

ม.3 (แผนชุมชน หน้า 28 ข้อ1 ) 

ม.4 (แผนชุมชนหน้า21ข้อ4) 

ม.10,ม.6 

เพื่อเป็นแหล่งสูบ

น้ าให้กับประชาชน

ได้ท าการเกษตร

ได้อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

 

1  แหง่ 

ด าเนินการตาม

แบบ 

กรมชลประทาน,  

แบบ  ม.ข.  แบบ

กรมโยธาธิการ,  

แบบ  รพช. 

 

31,500,000 

 

 

31,500,000 

 

 

31,500,000 

 

 

31,500,000 

 

 

31,500,000 

 

 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชเ้พื่อการ เกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

ราษฎรมีน้ า

อุปโภคบรโิภค

และท าการเกษตร

อย่างทั่วถึง 

 

 

กองช่าง 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

ก่อสรา้งฝายน้ าล้น คสล.   

ม.1(แผนชุมชน หน้า23ข้อ6) 

ม.2 (แผนชุมชน หน้า 25ข้อ7) 

ม.3 (แผนชุมชน หน้า 28ข้อ 2) 

ม.4 (แผนชุมชนหน้า22ข้อ13) 

ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,ม.9,ม.10,ม.11 

เพื่อเป็นแหล่งกกั

เก็บน้ าเพื่อท า

การเกษตรอย่าง

ทั่วถึง 

 

ตามสภาพพืน้ที่

และตามแบบ  

อบต.   ก าหนด 

 

10,000,000 

 

 

 

 

10,000,000 

 

 

 

 

10,000,000 

 

 

 

 

10,000,000 

 

 

 

 

10,000,000 

 

 

 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชเ้พื่อการ เกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

ประชาชนมีแหล่ง

น้ าใช้เพื่อการ

อุปโภค 

 

 

 

กองช่าง 

 

3. 

 

 

 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น คสล. 

ม.2 (แผนชุมชน หน้า 26ข้อ14 ) 

ม.1,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,

ม.9,ม.10,ม.11 

เพื่อเป็นแหล่งกกั

เก็บน้ าเพื่อท า

การเกษตรอย่าง

ทั่วถึง 

 

ตามสภาพพืน้ที่

และตามแบบ  

อบต.   ก าหนด 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชเ้พื่อการ เกษตร

อย่างเพียงพอ 

ราษฎรใช้

ประโยชน์เพื่อ

อุปโภคบรโิภคได ้

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

4. 

 

 

 

ก่อสรา้งคลองส่งน้ า /ท่อส่งน้ า

แรงดันสงู 

ม.11(แผนชุมชน หน้า34ข้อ5) 

ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,

ม.8,ม.9,ม.10 

 

เพื่อความสะดวก

ต่อการไหลของ

ทางน้ า 

 

 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

 

3,300,000 

 

 

3,300,000 

 

 

3,300,000 

 

 

3,300,000 

 

 

3,300,000 

 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชเ้พื่อการ เกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค

บริโภคและท า

การเกษตรอย่าง

ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 

5. 

 

 

 

ขุดเจาะบ่อบาดาลในหมูบ่้าน 

ม.1(แผนชุมชน หน้า33 ข้อ 3 ) 

ม.2 (แผนชุมชน หน้า 27 ข้อ 21) 

ม.3 (แผนชุมชน หน้า 28 ข้อ 5 ) 

ม.4 (แผนชุมชนหน้า 23 ข้อ20) 

ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,ม.9,ม.10,ม.11 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

แหลง่น้ าไว้ใช้เพื่อ

การอุปโภคบรโิภค

ในหมู่บ้าน 

 

 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ  อบต.

ก าหนด 

 

 

2,200,000 

 

 

2,200,000 

 

 

2,200,000 

 

 

2,200,000 

 

 

2,200,000 

 

 

ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชอ้ย่างเพียงพอ 

 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค

บรโิภคและท า

การเกษตรอย่าง

ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตรพร้อมอุปกรณ์   

 

เ

พื่อให้ประชาชนมี

แหลง่น้ าไว้ใช้เพื่อ

ท าการเกษตร 

 

 

 

ขนาด  Ø 6 นิว้ 

 

 

 

 

 

 

2,200,000 

 

 

 

 

 

2,200,000 

 

 

 

 

 

2,200,000 

 

 

 

 

 

2,200,000 

 

 

 

 

 

 

2,200,000 

 

 

 

 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชเ้พื่อการ เกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

ราษฎรในหมู่บ้านมี

น้ าอุปโภคบรโิภค 

 

 

 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

7. 

 

ปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อบาดาล 

ม.3 (แผนชุมชน หน้า 28ข้อ11) 

ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,

ม.9,ม.10,ม.11 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

แหลง่น้ าไว้ใช้เพื่อ

การอุปโภค 

 

ตามสภาพที่เสียหาย 
220,000 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

ร้อยละ80 ของบ่อ

บาดาลที่ช ารุด

ได้รับการซ่อมแซม 

 

ราษฎรมีแหลง่น้ าไว้

ใชเ้พื่อท าการเกษตร กองช่าง 

 

8. 

 

 

 

ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตรภายใน

ต าบล 

 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

แหลง่น้ าไว้ใช้ใน

การเกษตร 

 

 

 

ก

กว้าง  20 เมตร ยาว  

30  เมตร ลึก 3  

เมตร 

220,000 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

 

 

220,000 

 

 

 

 

220,000 

 

 

 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชเ้พื่อการ เกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

ราษฎรใชป้ระโยชน์

เพื่ออุปโภคบรโิภค

ได ้

 

 

กองช่าง 

 

9. 

 

 

 

ขุดสระน้ าสาธารณะภายใน

ต าบล 

 

 

เ

พื่อเพิ่มแหลง่กกั

เก็บน้ า 

 

 

 

 

ตามสภาพพืน้ที ่

 

 

220,000 
 

220,000 
 

 

220,000 
 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชเ้พื่อการ เกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

ราษฎรได้ใช้

ประโยชน์จากแหลง่

น้ าสาธารณะ 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

10. 

 

โครงการ  เสริมผนังก้ันน้ า 

ฝายน้ าล้นบ้านโนนศลิา 

เพื่อเป็นแหล่งกกั

เก็บน้ าอุปโภค 

บรโิภค และท า

การเกษตร 

ปรมิาณงาน   โดย

การวางแผ่นพื้น

คอนกรีตอัดแรง ช่วง

ที่ 1 ยาว 16.2 เมตร 

สูง 0.50 เมตร  ช่วง

ที่ 2 ยาว 16.2 เมตร 

สูง 0.50 เมตร ตาม

แบบอบต. ก าหนด 

 

- - 21,000 - - 

ประชาชนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 มีน้ าใช้

อย่างเพียงพอ 

ราษฏรมีน้ า

อุปโภค บรโิภค 

และท าการเกษตร 

 

กองช่าง 

11. 

โครงการ ขยายท่อส่งน้ าเพื่อ

การเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 

บ้านห้วยเชอืก จากนานางเอ้า 

จันทร์นามมอมถึงนางนางค า

ผง มุ่งแรง 

เพื่อระบายน้ าสู่

พืน้ที่การเกษตร 

ปรมิาณงาน โดยการ

วางท่อ PVC. Ø 5” 

ชั้น 8.5 จ านวน 125 

ท่อน ความยาวไม่

น้อยกว่า 500 เมตร 

พร้อมขุดลึกไม่น้อย

กว่า 0.5 เมตร วาล์ว

ปิด-เปิด จ านวน 5 

จุด พรอ้มป้าย

โครงการ ตามแบบ 

อบต. ก าหนด 

- 
- 191,000 - 

 

 

 

 

- ประชาชนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 มีน้ าใช้

อย่างเพียงพอ 

 

 

ราษฎรมีน้ าท า

การเกษตรอย่าง

ทั่วถึงละเพียงพอ 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

12. 

โครงการ  ขยายท่อส่งน้ าเพือ่

การเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 

บ้านห้วยเซือก จากนานายสุ

พิศ นุชแจ้งยงค-์นานายแดง 

เพื่อระบายน้ าสู่พื้นที่

การเกษตร 

ปรมิาณงาน   โดย

การวางท่อ PVC 

ชนิดปลายบาน ø 5" 

ชั้น 8.5 จ านวน 

300 ท่อน ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 

1,200 เมตร พร้อม

ขุดฝัง-กลบท่อลกึ

ไม่น้อยกว่า 0.50 ม. 

ตามแบบอบต. 

ก าหนด 

- - 458,000 - 

 

 

 

- 
ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 มี

น้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

 

 

ราษฎรมีน้ าท า

การเกษตรอย่าง

ทั่วถึงละเพียงพอ 
 

กองช่าง 

13. 

 

 

 

 

ขุดลอกคลอง ล าห้วย  สระน้ า 

สาธารณะเพื่อการเกษตร และ

อุปโภคบรโิภค 

เพื่อให้คลอง  ล า

ห้วย กักเกบ็น้ าไว้ใช้

เพื่อการเกษตร   

 

 

ตามสภาพแหลง่ 

 

 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

 
ปริมาณการกัก
เก็ บน้ า เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 30 

 

ราษฎรได้ใช้

ประโยชน์เพื่อ

การเกษตร 
กองช่าง 

 

14. 

 

 

 

 

ก่อสรา้งฝายชะลอน้ าตามแนว

พระราชด าริ 

 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็

น้ า เพื่อเป็น

การเกษตร ได้อย่าง

ทั่วถึง 

 

 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ อบต

ก าหนด 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

 

1,100,000 

 

 

 

 

1,100,000 

 

 

 

 

1,100,000 

 

 

 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

 

ราษฎรมีน้ า

อุปโภค  บรโิภค

และท าการเกษตร

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

15. 

โครงการ  ขยายท่อส่งน้ า

เพื่อการเกษตร ท่อ PVC 

จ่ายน้ าเข้าสู่พืน้ที่

การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้าน

โนนศลิา จากคลองดาด

นานายลี สิทธิวงษา-นา

นายหล่าพุฒ ชัยนา 

เพื่อระบายน้ าสู่

พืน้ที่การเกษตร 

ปรมิาณงาน   โดยการ

วางท่อ PVC ชนิด

ปลายบาน ø 5" ชั้น 

8.5 จ านวน 75 ท่อน 

ความยาวไม่น้อยกว่า 

300 เมตร พร้อมขุด

ฝัง-กลบท่อลึกไม่น้อย

กว่า 0.50 ม. ตาม

แบบอบต. ก าหนด 

- 
- 114,000 - 

 

 

 

 

- ระยะทาง 

 

 

ราษฎรมีน้ าท า

การเกษตรอย่างทั่วถงึ

ละเพียงพอ 
 

กองช่าง 

16. 

โครงการซ่อมแซมฝายน้ า

ล้น  หมู่ที่  2  บา้นห้วยข่า

เฒ่า 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ า  เพื่อใชท้ า

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ถมดินลกูรังแทนส่วนที่

หายไปกว้าง 7.00 

เมตร ยาว 6.50 เมตร 

สูงเฉลี่ย 2.50 ม. หรือ

ปรมิาตรดินไม่นอ้ย

กว่า85ลบ.ม. 

 

13,000 

 

 

- 

 

- 

 

- 
- 

เกษตรกรพืน้ที่ไกล้

เคียงร้อยละ 90 มี

น้ าเพื่อใชท้ า

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าเพื่อใช้ท า

การเกษตรอย่าง

เพียงพอในช่วง ฤดู

แล้ง 

 

กองช่าง 

17. 

โครงการซ่อมแซมฝายทด

น้ าโดยการวางท่อระบาย

น้ า  หมู่ที่ 8 บ้านโนนศิลา 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

น้ า  เพื่อใชท้ า

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

วางท่อระบายน้ า 

คสล.ขนาด0.60x1.00 

ม.  จ านวน  2  แถวๆ

ละ6ท่อนรวม 12 ท่อน 

15,000 - - - - 

เกษตรกรพืน้ที่ไกล้

เคียงร้อยละ 90 มี 

เพื่อใชท้ า

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าเพื่อใช้ท า

การเกษตรอย่าง

เพียงพอในช่วง ฤดู

แล้ง 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

18. 
 

ซ่อมแซมฝายชะลอน้ าตาม

แนวพระราชด าริ 

 

เพื่อปรับปรุง   

ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า

ตามแนวพระราชด าริที่

ช ารุดเพื่อใชใ้นการกัก

เก็บน้ า 

 

ตามสภาพที่ช ารุด 

 
 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

ปรมิาณการกักเก็บ

น้ าเพิ่มขึน้ร้อยละ 
30 

 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค  

บริโภคและท า

การเกษตรอย่างท่ัวถึง

และเพยีงพอ 

กองช่าง 

 

19. 

 

 

 

 

ซ่อมแซมฝายแกนดนิ

เหนียว / ฝายหินทิ้ง 

 

 

เพื่อปรับปรุง    

ซ่อมแซมฝายแม้วที่

ช ารุดเพื่อใชใ้นการกัก

เก็บน้ า 

 

ตามสภาพพืน้ที่

และตามแบบ   

อบต.ก าหนด 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

ปรมิาณการกักเก็บ
น้ าเพิ่มขึน้ร้อยละ 

30 

 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค  

บริโภคและท า

การเกษตรอย่างท่ัวถึง

และเพยีงพอ 

กองช่าง 

 

20. 

 

 

กอ่สร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือ

การเกษตร 

 

 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ า

ทางการเกษตร  

 

ตามสภาพพืน้ที่

และตามแบบ   

อบต.ก าหนด 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชเ้พื่อการ เกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

ราษฎรมีน้ าอุปโภค  

บริโภคและท า

การเกษตรอย่างท่ัวถึง

และเพยีงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

21. 

 

ซ่อมแซมคลองสง่น้ าดาด

คอนกรีต/ท่อส่งน้ าแรงดันสงู 

เพื่อการใชง้านตาม

สภาพที่เหมาะสม 

สภาพพืน้ที่และตาม

แบบ   อบต.ก าหนด 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรสามารถ

เพิ่มพืน้ที่ทาง

การเกษตรมาก

ขึน้ 

กองช่าง 

 

22. 

 

 

 

ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วย

พลังงานไฟฟา้ 

 

 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็

น้ าทางการเกษตร  

 

 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ   อบต.

ก าหนด 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

จ านวนสถานีสูบ

น้ าที่ได้รับการ

ซ่อมแซม 

 

ราษฎรสามารถ

เพิ่มพืน้ที่ทาง

การเกษตรมาก

ขึน้ 

 

กองช่าง 

 

23. 

 

ขุดรอ่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 

เพื่อระบายน้ าสู่พื้นที่

การเกษตร 

 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ   อบต.

ก าหนด 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

ระยะทาง 
 

ราษฎรมีน้ าท า

การเกษตรอย่าง

ทั่วถึงและ

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

24.  ก่อสรา้งที่จ่ายน้ าเพื่อ

การเกษตร 

เพื่อให้มีจุดกระจายน้ า

เพื่อการเกษตร 
1 โครงการ 1,000,000 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

เกษตรกรได้รับน้ า

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ  70  

เกษตรกรได้รับน้ า

อย่างทั่วถึง 
กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

25. 

ขุดสระน้ าโครงการธนาคารน้ า

ใตด้ิน 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ า

ทางการเกษตร  

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ   อบต.

ก าหนด 

 

100,000 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

ประชาชนร้อยละ 

60 มีน้ าท า

การเกษตร 

พืน้ที่การเกษตร

ได้รับผลประโยชน์

เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

26. ขุดลอกคลองห้วยโป่ง บ้านโนน

มะค่า 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ า

ทางการเกษตร  

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ   อบต.

ก าหนด 

1,000,000 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ประชาชนร้อยละ 

60 มีน้ าท า

การเกษตร 

พืน้ที่การเกษตร

ได้รับผลประโยชน์

เพิ่มขึน้ 

 

กองช่าง 

27. 

 

ขุดลอกฝายน้ าล้นท่าควาย 

 

 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ า

ทางการเกษตร  

 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ   อบต.

ก าหนด 

- 
- 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

ประชาชนร้อยละ 

60 มีน้ าท า

การเกษตร 

 

พืน้ที่การเกษตร

ได้รับผลประโยชน์

เพิ่มขึน้ 

 

กองช่าง 

28. 

ขุดสระน้ าโครงการธนาคาร

น้ าใตด้ิน 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ

น้ าทางการเกษตร  

ตามสภาพพื้นท่ี

และตามแบบ   

อบต.ก าหนด 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนร้อย

ละ 60 มนี้ าท า

การเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร

ได้รับ

ผลประโยชน์

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

29. 

ขุดลอกคลองหว้ยโป่ง บ้าน

โนนมะค่า 

 

เพื่อเป็นแหล่ง

กักเก็บน้ าทาง

การเกษตร  

ตามสภาพพื้นท่ีและตาม

แบบ   อบต.ก าหนด 
1,000,000 1,000,000 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ประชาชนร้อย

ละ 60 มนี้ าท า

การเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตร

ได้รับ

ผลประโยชน์

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

30. 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย

ทดน้ า  คสล.แบบลน้ผ่าน(กั้นล า

น้ าเจา)  บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 

ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง   จ. 

ชัยภูมิ 

 

เพื่อให้ฝายทด

น้ าสามารถเกบ็

กักน้ าได้ดีย่ิงขึน้ 

ถมคันดนิฝายฝ่ังขวากว้าง 3 

ม.  ยาว 40 ม. ฝ่ังซ้าย กว้าง 

3 ม.  ยาว 25 ม. ลึกเฉลี่ย 8 

ม.  หรือมีปรมิาณดินถมไม่

น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. ผนงั

คอนกรีตฝ่ังขวา กว้าง 7 ม.

ยาว 12 ม  หนา 0.20 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

84  ตรม.เรียงหินใหญ่ทัง้ 2 

ฝ่ัง กว้างฝ่ังละ 12 เมตร ยาว

ฝ่ังละ 10 ม. หนา 0.30 ม.มี

ปรมิาณหินไม่นอ้ยกว่า 72  

ลบม. ตามแบบ อบต.

ก าหนด พรอ้มป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

- 493,000 - - - 

เกษตรกรได้รับ

น้ าไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ  70  

เกษตรกรได้รับน้ า

อย่างทั่วถึง 
กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

31. 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย

ทดน้ า  คสล.แบบลน้ผ่าน(กั้นล า

น้ าเจา)  บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 

ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ. 

ชัยภูมิ 

เพื่อให้ฝายทดน้ า

สามารถเก็บกักน้ าได้

ดีย่ิงขึน้ 

ถมคันดนิฝายฝ่ังขวา

กว้าง 3 ม.  ยาว 12 ม. 

ฝ่ังซ้าย กว้าง 3 ม.  

ยาว 12 ม. พร้อมลาด

เอียง 1: 2  หรือมี

ปรมิาณดินถมไม่น้อย

กว่า 648 ลบ.ม. ผนัง 

คสล.สองฝ่ัง กว้างฝ่ัง

ละ 9 ม.ยาว 7.8 ม  

หนา 0.20 เมตรหรือมี

พืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

140.04  ตรม.เรียงหิน

ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่ัง กว้างฝ่ัง

ละ 10 เมตร ยาวฝ่ังละ 

6 ม. หนา 0.30 ม.มี

ปรมิาณหินไม่นอ้ยกว่า 

36  ลบม. ตามแบบ 

อบต.ก าหนด พรอ้ม

ป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย 

- 317,000 - - - 

เกษตรกรได้รับ

น้ าไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ  70  

เกษตรกรได้รับน้ า

อย่างทั่วถึง 
กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

32. 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายทด

น้ าคสล.กั้น (ล าเจา) หมูท่ี่ 1 

 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็

น้ าเพื่อท าการเกษตร

อย่างทั่วถึง 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ  อบต.   

ก าหนด 302,000 - - - - 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรใชป้ระโยชน์

เพื่ออุปโภคบรโิภค

ได ้

 

กองช่าง 

33. 
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายทด

น้ าคสล.กั้น (ล าเจา) หมูท่ี่ 3 

 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็

น้ าเพื่อท าการเกษตร

อย่างทั่วถึง 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ  อบต.   

ก าหนด 217,000 - - - - 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรใชป้ระโยชน์

เพื่ออุปโภคบรโิภค

ได ้ กองช่าง 

34. 
ซ่อมแซมฝายแบบ มข 

2527  หมูท่ี่ 5 

 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็

น้ าเพื่อท าการเกษตร

อย่างทั่วถึง 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ  อบต.   

ก าหนด 295,000 - - - - 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรใชป้ระโยชน์

เพื่ออุปโภคบรโิภค

ได ้ กองช่าง 

35. 
โครงการเสรมิหลงัฝายน้ าล่นลูก

ปากเจา หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป็ด 

 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็

น้ าเพื่อท าการเกษตร

อย่างทั่วถึง 

ตามสภาพพืน้ทีแ่ละ

ตามแบบ  อบต.   

ก าหนด   300,000   

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มี

น้ าใช้เพื่อการ 

เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรใชป้ระโยชน์

เพื่ออุปโภคบรโิภค

ได ้ กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย     (ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

36. 

ขยายเขตท่อส่งน้ าเพื่อ

การเกษตร  ท่อ  pvc. จ่ายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

 

เพื่อขยายเขตพืน้ที่

การส่งน้ าใหก้ว้าง

ขึน้ 

วางท่อ pvc. ขนาด 5 นิว้  

จ านวน  300  ท่อน  

ความยาวไม่น้อยกว่า  

1200  เมตร  พร้อม

อุปกรณ์ในรายละเอยีด

ประมาณการพร้อมขุดลึก

ไม่น้อยกว่า 0.500 ม.

พร้อมวาล์วปิดเปิดจ านวน  

12  จุด 

454,000 - - - - 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ70 มีน้ า

ใชเ้พื่อการ เกษตร

อย่างเพียงพอ 

พืน้ที่การเกษตร

ได้รับ

ผลประโยชน์

เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

37 

โครงการ  เสริมผนังกั้นน้ า ฝาย

น้ าล้นบ้านโนนศรสีง่า จุดไร่นาย

สิงห์ เวียงจันทร์ 

เพื่อเป็นแหล่งกกั

เก็บน้ าอุปโภค 

บรโิภค และท า

การเกษตร 

 

ปรมิาณงาน   โดยการวาง

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง  

จ านวน 8 ช่อง กว้างช่อง

ละ 1.60 เมตร สงู 1.50 

เมตร ถมดินด้านหน้าฝาย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 20 

เมตร สูงเฉลี่ย 1เมตร 

  42,000   

ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 มี

น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

 

ราษฏรมีน้ า

อุปโภค บรโิภค 

และท า

การเกษตร 

 

 

กองช่าง 

 

386 

โครงการ  ติดตั้งประตูระบาย

อากาศ (Air Valve) ท่อส่งน้ า

สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟา้ 

เพื่อเป็นแหล่งกกั

เก็บน้ าอุปโภค 

บรโิภค และท า

ปรมิาณงาน  ติดตั้งประตู

ระบายอากาศ (Air Valve) 

ท่อส่งน้ า จ านวน 17 จุด  

  540,000   
ประชาชนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 มี

ราษฏรมีน้ า

อุปโภค บรโิภค 

และท า

กองช่าง 

 



บ้านโนนศิลา 

 

การเกษตร 

 

พร้อมป้ายโครงการ 1 

ป้าย ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

 

การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน  

 -   ยุทศาสตร์การพัฒนาของอปท.  ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสักยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

 2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศักยภาพเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

1. 

 

โครงการส่งเสรมิหนึ่ง

ต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ ์

เพื่อส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ในชุมชน 1  โครงการ 
- - - 200,000 200,000 

ผลิตภัณฑ์ของ

ต าบล 

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึน้ 

ส่วน

สวัสดิการฯ 
 

2. 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม

อาชีพภายในต าบล 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพหรือผู้ประกอบ

อาชีพมีทักษะในการประกอบ

อาชีพ 

 

 

1  โครงการ 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 

ร้อยละ  80 ของ

กลุ่มอาชีพในต าบล

ได้รับการพัฒนา 

กลุ่มอาชีพขยายตัว

เพ่ิมมากขึ้นประชาชน

มคีวาม  พร้อมในการ

ฝึกอาชีพ 

 

ส่วน

สวัสดิการฯ 

 

 

3. 

 

 

ส่งเสรมิการแปรรูปสินค้า

ทางการเกษตร 

 

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ ์

 

 

1  โครงการ 

 - - 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการ

สามารถแปรรูป

สินค้าทาง

การเกษตรได้ 

สามารถแปรรูปสินค้า

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้ 

 

ส่วน

สวัสดิการฯ 

 

4. 

 

โครงการฝึกอบรมการจัด

ดอกไม้  ท าบายศรี และ

ผูกผ้า 

เพื่อให้กลุ่มหรือผู้ประกอบอาชีพ

มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

มีรายได้ 

 

11 หมู่บ้าน 
- - 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนผูส้นใจที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีมีทักษะ

ในการประกอบ

อาชีพ 

 

ส่วน

สวัสดิการ

สังคมฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

5. โครงการส่งเสรมิอาชีพสตรี

ต าบลท่าใหญ ่

เพื่อให้สตรีในต าบลมี

ทักษะในการประกอบ

อาชีพมีรายได ้

11 หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละ 80 ของจ านวน

ผู้สนใจที่เข้ารว่มกิจกรรม 

ประชาชนมีมีทักษะ

ในการประกอบ

อาชีพ 

 

ส่วนสวัสดิการ

สังคมฯ 

6. ส่งเสรมิสนับสนุนปลกูพืชสวน

ครัวร้ัวกินได้ 

 

เพื่อลดรายจ่ายเพิม่

รายได้ในครัวเรือน 

 

11 หมู่บ้าน - - 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละ 80 ของจ านวน

ครัวเรือนที่เข้ารว่มกิจกรรม 

สามารถลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้ใน

ครัวเรือน 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตรฯ 

7. ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยเีกษตรประจ าต าบล 

เพื่อนเป็นที่ให้ความรู้

เกี่ยวกับการเกษตรแก่

ประชาชน 

11 หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 

ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับ

ประโยชน์จากศูนย์การ

เรียนรู้ 

ประชาชนมีมีทักษะ

ในการประกอบ

อาชีพ 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตรฯ 
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2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรปูสินค้าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

 

 

 

โครงการส่งเสรมิและ

สนับสนุนการปลกูไม้ผล-  

ไม้ยืนต้น-  ไม้เศรษฐกิจ 

 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร

ปลูกไม้ผล 

 

 

1  คร้ัง 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกร

ได้ตน้พันธุ์ที่ดีส าหรับการ

เพาะปลูก 

ประชาชนมีความรู้ด้านการ

ประมง 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

2. 

 

 

โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา 

เพื่อให้ความรู้ด้านการประมง

น้ าจดืตามสภาพพืน้ที่ที่

เหมาะสม 

 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่ม

โครงการสามารถเลี้ยง

ปลาได้อย่างถูกวิธ ี

กลุ่มอาชีพมกีารขยายตัวและมี

เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึน้ 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

3. โครงการฝึกอบรม 

ส่งเสรมิและสนับสนนุ

อาชีพเลี้ยงปลา 

เพื่อให้ความรู้ด้านการประมง

น้ าจดืตามสภาพพืน้ที่ที่

เหมาะสม 

 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่ม

โครงการสามารถเลี้ยง

ปลาได้อย่างถูกวิธ ี

กลุ่มอาชีพมกีารขยายตัวและมี

เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึน้ 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

4. 

 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนพันธุ์พชื

แก่ราษฎร 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพหรือผู้ท่ีสนใจมี

ทักษะในการประกอบอาชีพแบบ

พอเพียง 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการท า

การเกษตรแบบยั่งยืน 

 

1 คร้ัง 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกร

ได้ตน้พันธุ์ที่ดีส าหรับการ

เพาะปลูก 

ประชาชนมีทักษะในการประกอบ

อาชีพด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

5. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนการเลี้ยงไกช่น

และไก่พื้นเมือง 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพใหแ้ก่

เกษตรกร 

 

1  คร้ัง 

 

- - 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกร

ได้ไก่พันธุ์ที่ดีส าหรับการ

เลี้ยง 

ประชาชนมีทักษะในการ

ประกอบอาชีพด้านเลีย้งไก่ชน

และไก่พื้นเมือง 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 



6.  โครงการอบรมส่งเสรมิ

การปลูกกญัชาเพื่อรักษา

โรค 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพใหแ้ก่

เกษตรกร 
1  คร้ัง 

 
- - 30,000 30,000 30,000 

จ านวนผูเ้ข้าอบรม ประชาชนมีทักษะในการ

ประกอบอาชีพและการใช

ประโยชน์จากกัญชา 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

7. 

 

 

โครงการส่งเสรมิหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการ

เกษตรและเพิม่รายได้ลด

รายจ่ายแก่เกษตรกร 

1   คร้ัง 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 

60 มีความเป็นอยู่

ที่ดีขึน้ 

เกษตรกรมีความรู้ใน

การท าการเกษตร

แบบพึ่งตนเอง 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

8. โครงการฝึกอบรม ส่งเสรมิ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการ

เกษตรและเพิม่รายได้ลด

รายจ่ายแก่เกษตรกร 

1   คร้ัง 

- - 
90,000 

 

90,000 

 

90,000 

 

ประชาชนรอ้ยละ 

60 มีความเป็นอยู่

ที่ดีขึน้ 

เกษตรกรมีความรู้ใน

การท าการเกษตร

แบบพึ่งตนเอง 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

9. 

 

 

โครงการท าปุ๋ยหมกั/น้ าหมกั

ชีวภาพ/ปุ๋ยอนิทรีย์/น้ ายา

เอนกประสงค ์

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรใน

การท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก

ชีวภาพ/ปุ๋ยอนิทรีย์/น้ ายา

เอนกประสงค ์

1   คร้ัง 

 

 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

เกษตรกรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 มี

ความรู้และทกัษะ

ในการเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร 

ประชาชนมีความรู้

เพิ่มขึน้และมีทกัษะ

ในการประกอบ

อาชีพมากย่ิงขึน้ 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

10. 

 

โครงการส่งเสรมิสนับสนุน

การปลูกข้าวไรซ์เบอร่ี 

 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรใน

การด าเนินปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1  แหง่ 

 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 

60 มีความเป็นอยู่

ที่ดีขึน้ 

ประชาชนมีความรู้

เพิ่มขึน้และมีทกัษะ

ในการประกอบ

อาชีพมากย่ิงขึน้ 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

11. 

 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนพันธุ์สัตว์

แก่ราษฎร 

 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพแก่

เกษตรกร 

 

1   คร้ัง 

 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการ

สามารถเลี้ยงสัตว์

 

เกษตรกรสามารถน า

องค์ความรู้ไปปฏิบัติ

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 



ได้อย่างถูกวิธ ี ได้จริง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

12.  

โครงการอบรมส่งเสรมิและ

สนับสนุนพันธุ์สัตว ์

 

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่

เกษตรกร 

 

1   คร้ัง 

 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการ

สามารถเลี้ยงสัตว์ได้

อย่างถูกวิธ ี

 

เกษตรกรสามารถ

น าองคค์วามรู้ไป

ปฏิบัติได้จริง 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

13. ส่งเสรมิและสนับสนนุการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตข้าว,ออ้ย

โรงงาน,มันส าปะหลงั,ยางพารา,

ปาล์มน้ ามัน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ผลิตด้านการเกษตร

ให้กับเกษตรกร 

 

1   คร้ัง 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

เกษตรกรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 มีความรู้

และทักษะในการเพิ่ม

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

ประชาชนสามารถ

เพิ่มผลผลิตได้

มากย่ิงขึน้ 

 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

14. 

 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน

ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

เพื่อเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เป็นตัวอย่าง

และเป็นวิทยากรประจ า

ศูนย์เรียนรู 

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

เกษตรกรที่ผ่าน

การอบรมสมัครใจ

เข้าร่วมโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนองพระราช 

ด ารติามหลัก

ปรัชญา 

เศรษฐกิจและน า

กองการเกษตร 



กลับไปด าเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

15. 

 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนการปลกูพืช    

เศรษฐกิจยางพารา,ข้าว,ออ้ย

,มันส าปะหลัง,ปาล์มน้ ามนั 

 

เพื่อส่งเสรมิการปลกูป่า

และส่งเสรมิอาชีพให้

เกษตรกร 

 

 

1  คร้ัง 

 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

1,100,000 

 

 

เกษตรกรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 มีความรู้

และทักษะในการปลูก

พืช 

 

เพื่อปลูกป่าและ

ได้รับประโยชน์

ทางเศรษฐกิจมี

รายได้เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

16. 

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและ

สนับสนุนการปลกูข้าวไรซ์เบอร่ี ให้ประชาชนมีความรู้ด้าน

การปลูกข้าวไรซ์เบอร่ี 

1 โครงการ 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 
50,000 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการ

สามารถท าเกษตร

ประณีตได้ 

ประชาชนสามารถ

น าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการ

เพิ่มผลผลิตได ้

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

17. 

 

 

ส่งเสรมิการปลกูหม่อนเลีย้งไหม เพื่อเป็นอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
1  คร้ัง 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า 

ร่วมโครงการสามารถ

ปลูกหม่อนเลีย้งไหมได้

อย่างถูกวิธ ี

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิและรายได้

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

 

18. 

 

 

ส่งเสรมิการปลกูหน่อไม้ฝร่ัง 

 

 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพให้

เกษตรกร 

 

1  คร้ัง 
100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการ

สามารถปลูก

หน่อไม้ฝร่ังได้อย่างถูก

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิและรายได้

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนส่งเสริม

การเกษตร 

 



วิธ ี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

19. 

 

 

ส่งเสรมิอาชีพเลี้ยงสัตว ์

 

 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพให้

เกษตรกร 

 

1  คร้ัง 
100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่ม

โครงการสามารถเลี้ยง

สัตว์ได้อย่างถูกวิธ ี

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิและรายได้

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

 

20. 

 

 

ส่งเสรมิอาชีพหตัถกรรม 

 

 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพให้

เกษตรกร 

 

1  คร้ัง 
100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่ม

โครงการสามารถน า

ความรู้ไปประกอบอาชีพ

เสรมิได้ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิและรายได้

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

21. 
โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุน

การปลูกผักหวานป่า 

เพือ่ส่งเสรมิอาชีพให้

เกษตรกร 

 

1  คร้ัง 
100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่ม

โครงการมีความรู้ในการ

ปลูกผักหวานป่า 

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิและรายได้

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

22. 

โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุน

การปลูกไม้ดอกไมป้ระดับ 

 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพให้

เกษตรกร 

 

1  คร้ัง 
100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่ม

โครงการมีความรู้ในการ

ปลูกไม้ดอกไม้ประดบั 

ประชาชนมีอาชีพ

เสรมิและรายได้

เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

23. 
โครงการส่งเสรมิการปลูก

กล้วย 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพให้เกษตรกร 

 
1  คร้ัง 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการมี

รายได้เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีอาชีพเสริม

และรายได้เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

24. 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ดินโดยไส้เดอืน 

 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพให้เกษตรกร 

 
1  คร้ัง 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการมี

รายได้เพิ่มขึน้ 

 

ประชาชนมีอาชีพเสริม

และรายได้เพิ่มขึน้ 

 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 

 

25. 
โครงการสรา้งอาชีพ  

สรา้งรายได้  ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสรมิอาชีพใหก้ับคนยากจน

ในต าบลสามารถน าความรู้ไป

สรา้งรายไดใ้ห้กับตนเอง 

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

ผู้เข้ารว่มโครงการ

สามารถน าไปประกอบ

อาชีพได้มีรายได้เพิ่มขึน้

ลดรายจ่ายเกิดความ

พอเพียง 

กองการเกษตร 

26. 

โครงการส่งเสรมิการปลูก

ไม้ผลและการท าเกษตร

อนิทรีย์เพื่อทดแทนการ

ปลูกพืชเชงิเดียว 

เพื่อลดพืน้ที่ปลูกไมเ้ชิงเดียว

และเพิ่มอาชีพใหเ้กษตรกร 
1 คร้ัง   16,800   

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการ

สามารถน าความรู้ไป

ประกอบอาชีพเสรมิได ้

ประชาชนมีอาชีพเสริม

และรายได้เพิ่มขึน้ 

ส่วนส่งเสรมิ

การเกษตร 
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2.3  แนวทางการพัฒนา  การลดอัตราการว่างงานและการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที ่

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

1. 

 

 

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝมีือ

แรงงาน 

เพื่อพัฒนาฝมีือแรงงาน

ของแรงงานในเขตต าบล 
1  คร้ัง 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการมี

ความรู้ในด้าน

วิชาชีพเพิ่มขึน้ 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแรงงาน 

 

ส่วนสวัสดิการฯ 

 

2. การจ้างเหมาแรงงานในพื้นที ่ การสรา้งงานในพื้นที ่ 1  คร้ัง 

 

110,000 

 

 

110,000 

 

 

110,000 

 

 

110,000 

 

 

110,000 

 

ร้อยละ 80 ของ

แรงงานในพื้นที่

ได้รับการจ้างงาน

เพื่อเพิ่มรายได ้

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแรงงาน 
ส่วนสวัสดิการ 

3 

  

โครงการฝึกอบรมการซ่อม

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรสามารถ

ซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ของตัวเองได ้

1 คร้ัง - - 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการมี

ความรู้ในด้าน

วิชาชีพเพิ่มขึน้ 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแรงงาน 

 

ส่วนสวัสดิการฯ 

 

4. 
โครงการอบรมให้ความรู้การ

ซ่อมเคร่ืองยนต์ทางการเกษตร 

เพื่อพัฒนาฝมีือแรงงาน

ของแรงงานในเขตต าบล 
ทุกหมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 

 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารว่มโครงการมี

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแรงงาน 
กองการเกษตร 



100,000 ความรู้ในด้าน

วิชาชีพเพิ่มขึน้ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 -   ยุทศาสตร์การพัฒนาของอปท.  ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 3.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

 

 

โครงการฝึกอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมี

จิตส านึกด้านจริยธรรม

และคุณธรรม 

 

      1 คร้ัง 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า  

ร่วมโครงการมีความรู้

ในด้านจริยธรรมและ

คุณธรรม 

ประชาชนมีจติส านึก

ด้านจรยิธรรมและ

คุณธรรม 

ส านักปลัด 

 

 

2. 

สนับสนุนสง่เสรมิสภา

วัฒนธรรมต าบลท่า

ใหญ ่

เพื่อขับเคลื่อนการท างาน

ของสภาวฒันธรรม 

1   คร้ัง 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

ประชาชนร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของสภา

วัฒนาธรรม 

เกิดการขับเคลื่อนการ

ท างานของสภา

วัฒนธรรมอย่างเป็น

รูปธรรม 

ส่วนสวัสดิการ 

 

3. 

 

 

โครงการจัดงานปฏิบัติ

ธรรม 

เพื่อให้มีสถานทีป่ฏิบัติ

ธรรมและฝึกอบรมจิตใจ

ให้ประชาชนมีคุณธรรม

จริยธรรม 

 

1  คร้ัง 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

50,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมีความพอใจ

ในการจัดกิจกรรมไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ประชาชนมีสถานที่ใน

การปฏิบัติธรรม 

 

 

ส่วนการศึกษา

ฯ 

 



 

4 

 

ประเพณีแหเ่ทียน

เข้าพรรษา 

 

เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาไว้

ซึ่ง ศิลปะ จารีตประเพณี 

 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

1  โครงการ 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 70 มี

ส่วนร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วม

กิจกรรมและรักษา

ศิลปะจารีตประเพณ ี

ภูมิปัญญา และ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา

ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

5 
ประเพณีลอยกระทง 

 

ไว้ซึ่ง ศิลปะ จารีตประเพณ ี

 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

1  โครงการ 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 70 มีส่วน

ร่วมในวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

และรักษาศิลปะจารตี

ประเพณี ภูมิปัญญา และ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา

ฯ 

 

6. 

 

 

ประเพณีทอดเทียน 

เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาไว้

ซึ่ง ศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

1  โครงการ 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 70 มีส่วน

ร่วมในวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

และรักษาศิลปะจารตี

ประเพณี ภูมิปัญญา และ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา

ฯ 

 

7. 

 

 

ประเพณีเทศน์มหาชาติ

ฯ 

 

เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาไวซ้ึ่ง 

ศิลปะ จารีตประเพณี 

 ภูมปิัญญาและวัฒนธรรม

ทอ้งถิ่น 

1  โครงการ 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 70 มีส่วน

ร่วมในวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและ

รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา

ฯ 

 

8. 

ประเพณีบุญเดือนหก

(บุญบั้งไฟ) 

 

เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาไว้

ซึ่ง ศิลปะ จารีตประเพณี 

 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

1  โครงการ 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 70 มีส่วน

ร่วมในวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

และรักษาศิลปะจารตี

ประเพณี ภูมิปัญญา และ 

ส่วนการศึกษา

ฯ 



ท้องถิ่น 

 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

9. 

 

ประเพณีบุญกฐนิ 

 

เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาไวซ้ึ่ง 

ศิลปะ จารีตประเพณี 1  โครงการ 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 70 มีส่วน

ร่วมในวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและ

รักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา

ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

10. 
ประเพณีบุญกระธูป 

 
ภูมปิัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 1  โครงการ 50,000 50,000 260,000 260,000 260,000 

ประชาชนร้อยละ 70 มี

ส่วนร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

และรักษาศิลปะจารตี

ประเพณี ภูมิปัญญา และ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วน

การศึกษาฯ 

11. 
โครงการหมู่บ้าน

เกือ้กูล 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ 1  โครงการ 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 70 มี

ส่วนร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

และรักษาศิลปะจารตี

ประเพณี ภูมิปัญญา และ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วน

สวัสดิการ 

12. 

โครงการส่งเสรมิ

กิจกรรมสตรแีละ

ครอบครัว 

ภูมปิัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ประชาชนร้อยละ 70 มี

ส่วนร่วมในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

และรักษาศิลปะจารตี

ประเพณี ภูมิปัญญา และ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วน

การศึกษาฯ 

13. 
ส่งเสรมิและสนับสนนุ

กิจกรรมปฏิบัติธรรม
เพื่อฝึกอบรมจิตใจให้กับเยาวชนมี 1  คร้ัง 100,000 

100,000 
100,000 100,000  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจ

ในการจัดกิจกรรมไม่
เยาวชนมีคุณธรรม กอง



ในสถานศึกษา คุณธรรมจริยธรรม 100,000 น้อยกว่าร้อยละ80 จริยธรรม การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

14. 

โครงการฝึกอบรม

คุณธรรม  จริยธรรม  

แก่ผู้บริหาร  สมาชกิ

สภา  และพนกังาน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

 

เพื่อให้พนักงาน ไดรับการพัฒนา

จิตใจ และพัฒนาตนเองใหม้ีจติ

สาธารณะ เกิดความส านึกรว่มใน

การเสรมิสรา้งสังคมแหง่คุณธรรม

และสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็น

พลเมืองด ี

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ผู้เข้าอบรมมีความ

พอใจในการจัด

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ80 

พนักงาน เจา้หน้าที่ ไดรับ

การพัฒนาจิตใจ พัฒนาตน

ให้มีจติสาธารณะเกิดความ

ส านึกรว่มในการสรา้งสงัคม

แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์

สรา้งประโยชน์แก่ครอบครัว

และประเทศชาติ รูจักการ

ให้และเสียสละเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม 

ส านักปลัด 



15. 

 

โครงการเสรมิสรา้ง

ความซื่อสตัย์  สุจริต  

และปลกูฝังทัศนคต ิ 

วัฒนธรรมที่ดีในการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

เพื่อเสรมิสรา้งความซื่อสัตย ์ 

สุจรติ  และปลูกฝังทัศนคติ  

วัฒนธรรมที่ดีให้แก่พนักงาน 

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ผู้เข้าอบรมมีความ

พอใจในการจัด

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ80 

พนักงาน เจา้หน้าที่ ไดรับ

การพัฒนาจิตใจ พัฒนาตน

ให้มีจติสาธารณะเกิดความ

ส านึกรว่มในการสรา้งสงัคม

แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์

สรา้งประโยชน์แก่ครอบครัว

และประเทศชาติ รูจักการ

ให้และเสียสละเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

16. 

การประกวดค า

ขวญัตอ่ต้านการ

ทุจรติ 

เพื่อสง่เสริมให้เด็ก และ

เยาวชนได้ฝ�ึกฝนทักษะในการ

เขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์

มคีุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง

การตอ่ต้านการทุจรติ 

1 ครัง้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนเด็กและ

เยาวชนในเขตพื้นท่ี

ต าบลท่าใหญ่ที่ส่ง

ค าขวัญ 

เด็กและเยาวชนได้  ฝ�ึ

กฝนทักษะในการเขียน

ค าขวัญอย่างสร้างสรรค์

มคีุณค่าในทางภาษาที่

สื่อถึงการตอ่ต้านการ

ทุจรติ 

กอง

การศึกษาฯ 



17. 

โครงการสร้าง

ภูมิคุม้กันทาง

สังคมให้เด็กและ

เยาวชนองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(กิจกรรม  “โตไป

ไมโ่กง”) 

 

เพื่อสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม

ให้เด็กและเยาวชนไมย่อมรับ

พฤตกิรรมทุจรติคอร์รัปชั่น

และการโกงทุกรูปแบบ 

1 ครัง้ 20,000 20,000 
20,000 20,000 20,000 

จ านวนเด็กและ

เยาวชนในเขตพื้นท่ี

ต าบลท่าใหญ่ท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนเกิดความ

ตระหนักรู สามารถแยกแยะ

ถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน า

ความรูประสบการณที่ได-

รับมาปรับใช้กับตนเอง และ

สังคมส่วนรวมได้อย่างมี

ความสุข 

กอง

การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

18. 

โครงการสร้าง

ภูมิคุม้กันทางสังคมให้

เด็กและเยาวชน

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(กิจกรรม  “ส่งเสริม

การเรียนรู้ปรัชญา

เพื่อสง่เสริมและปลูกฝังให้

เด็กและเยาวชนน าแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใชใ้นการด าเนิน

ชวีติประจ าวันได ้

1 ครัง้ 

 

 

 

20,000 

 

 

 

20,000 

20,000 20,000 20,000 

จ านวนเด็กและ

เยาวชนในเขตพื้นท่ี

ต าบลท่าใหญ่ท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนเกิดความ

ตระหนักรู รูจักการใช้ชีวติ

แบบพอเพียง ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณค่าของทรัพยากร

ต่างๆ รูจักเอื้อเฟื้��อเผ่ือแผ่

แบ่งปัน และรูจ้ักอยู่ร่วมกับ

กอง

การศึกษาฯ 



เศรษฐกิจพอเพยีง”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

19. 

ฝึกอบรมดา้น

คุณธรรมและ

จรยิธรรมแก่นักเรียน

ในต าบลท่าใหญ ่

เพื่อฝึกอบรมจิตใจใหก้ับ

เยาวชนมคีุณธรรม

จรยิธรรม 

1  ครัง้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ผู้เข้าอบรมมีความ

พอใจในการจัด

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ80 

เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
กอง

การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

20. 

โครงการสนับสนุนงาน

ประเพณีบุยกระธูป ที่

อ าเภอหนองบัวแดง 

ภูมปิัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 

ประชาชนร้อยละ 70 

มีส่วนร่วมใน

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

และรักษาศิลปะจารตี

ประเพณี ภูมิปัญญา และ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กอง

การศึกษาฯ 

21. 

โครงการฝกึอบรม

สัมมนาเสริมสร้าง

คุณธรรม 

เพื่อฝึกอบรมสัมมนา

เสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรม ให้แก ่คณะบริหาร 

1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ผู้เข้าอบรมมีความ

พอใจในการจัด

กิจกรรมไม่น้อยกว่า

ประชาชนมีคุณธรรม

จริยธรรม 
ส านักปลัด  



จรยิธรรม สมาชิก สภาฯ พนกังาน ร้อยละ80 
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

1. 

 

 

การสงเคราะห์แก่

นักเรียนเรยีนดีแต่

ยากจนและอื่นๆ 

เพื่อสนับสนุน

การศึกษาให้แก่

นักเรียนเรยีนดีแต่มี

ฐานะยากจน 

5  แหง่ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน

ที่มีฐานะยากจนได้รับ

การสงเคราะห ์

-นักเรียนในพื้นที่

ต าบลได้รับ 

โอกาสทางการศึกษา 

ส่วนสวัสดิการฯ 

 

 

2. 
ส่งเสรมิสนับสนุน

โรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลท่าใหญ ่

 

สนับสนุนกิจกรรม

ผู้สูงอายุ 

 

 1 โครงการ 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

 

100,000 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

 

ผู้สูงอายุร้อยละ 70ได้ท า

กิจกรรมร่วมกัน 

 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 

 

 

ส่วนสวัสดิการฯ 



3. โครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลท่า

ใหญ ่

สนับสนุนกิจกรรม

ผู้สูงอายุ 

1 โครงการ 

300,000 300,000 100,000 100,000 100,0000 

 

ผู้สูงอายุร้อยละ 70ได้ท า

กิจกรรมร่วมกัน 

 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 

 

ส่วนสวัสดิการฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

4. 

โครงการจัดงานวัน

เด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสรมิให้เดก็ได้

แสดงออก 

 

1  โครงการ 
60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละ 80 ของเด็กได้

แสดงความ สามารถ 
เด็กได้รับการส่งเสรมิ

ทักษะและพัฒนาการ 
ส่วนการศึกษาฯ 

 

5. 

โครงการกิจกรรม

บัณฑิตน้อย 

เพื่อส่งเสรมิให้เดก็ได้

แสดงออก 

 

1  โครงการ 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

เด็กเล็กที่จบจาก ศพด.

ร้อยละ 100 เกิดแรง

บันดาลใจอยากศึกษาต่อ 

เด็กได้รับการส่งเสรมิ

ทักษะและพัฒนาการ 
ส่วนการศึกษาฯ 



 

6. 

 

โครงการเสรมิสรา้ง

ทักษะทางวิชาการ

ส าหรับเด็ก 

เพื่อส่งเสรมิให้เดก็ได้

แสดงออก 

 

1  โครงการ 
20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 

ร้อยละ 80 ของเด็กได้

เข้ารับการเสรมิสรา้ง

ทักษะทางวิชาการ 

เด็กได้รับการส่งเสรมิ

ทักษะและพัฒนาการ 
ส่วนการศึกษาฯ 

 

7. 

 

อุดหนุนโครงการเพื่อ

การศึกษาในโรงเรียน 

เพื่อสนับสนุน

การศึกษานักเรียน 

 

5  แหง่ 
300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

 

สถานศึกษาในต าบล

ได้รับการสนับสนุนอย่าง

ทั่วถึงร้อยละ 100 

นักเรียนได้รับการ

สนับสนุนเพื่อ

การศึกษา 

ส่วนการศึกษาฯ 

 

8. 

 

โครงการแขง่ขันกีฬา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา

ถ้ าวัวแดงท่าใหญ ่

 

เพื่อเสรมิสรา้ง

ความรู้เกี่ยวกีฬา

อย่างเป็นระบบ 

 

1 โครงการ 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

20,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 
จ านวนเงนิงบประมาณ 

มีการกิจกรรมด้าน

กีฬาในระดับต าบล

กีฬานักเรียนถ้ าวัวแดง

ท่าใหญ ่

 

ส่วนการศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

9. 

อุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวันเด็ก

นักเรียนให้แก่

โรงเรียน 

เพื่อสนับสนุนอาหาร

กลางวันนกัเรียน 

 

5  แหง่ 2,800,000 2,800,000 2,732,000 2,800,000 2,800,000 

 

สถานศึกษาในต าบล

ได้รับการสนับสนุนอย่าง

ทั่วถึงร้อยละ 100 

นักเรียนได้รับการ

สนับสนุนเพื่อ

การศึกษา 

ส่วนการศึกษาฯ 

 



10. 

 

อุดหนุนโครงการปลูก

พืชปลอดสารพษิและ

เลี้ยงปลาตามแนว

พระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนับสนุน

การเกษตรตามแนว

พระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1  โครงการ 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

สถานศึกษาในต าบล

ได้รับการสนับสนุนอย่าง

ทั่วถึงร้อยละ 100 
เด็กได้รับการส่งเสรมิ

ทักษะและพัฒนาการ 
ส่วนการศึกษาฯ 

11. 

. 

 

อุดหนุนโครงการปลูก

พืชเลี้ยงสัตว์และไร่

นาสวนผสมตามแนว

พระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนับสนุน

การเกษตรตามแนว

พระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1  โครงการ 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละ 80 ของเด็กได้

เข้ารับการเสรมิสรา้ง

ทักษะ 
เด็กได้รับการส่งเสรมิ

ทักษะและพัฒนาการ 
ส่วนการศึกษาฯ 

12. 

 

อุดหนุนโครงการต่อ

ยอดเศรษฐกิจ

พอเพียงใน

สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน

การเกษตรตามแนว

พระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1  โครงการ 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละ 80 ของเด็กได้

เข้ารับการเสรมิสรา้ง

ทักษะ 

เด็กได้รับการส่งเสรมิ

ทักษะและพัฒนาการ 
ส่วนการศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 

13. 

 

อุดหนุนโครงการ

พัฒนาทักษะ

 

เพื่อสนับสนุน

การเกษตรตาม

 

1  โครงการ 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละ 80 ของเด็กได้

เข้ารับการเสรมิสรา้ง 
เด็กได้รับการส่งเสรมิ

ทักษะและพัฒนาการ 
ส่วนการศึกษาฯ 



เศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

14.  

อุดหนุนโครงการ

ส่งเสรมิการจัด

การศึกษาด้านดนตรี 

 

เพื่อส่งเสรมิการจัด

การศึกษาด้าน

ดนตรี 

 

1  โครงการ 
- - 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละ 80 ของเด็กได้

เข้ารับการเสรมิสรา้ง

ทักษะ 

เด็กได้รับการส่งเสรมิ

ทักษะและพัฒนาการ 
ส่วนการศึกษาฯ 

15. อุดหนุนโครงการ

โรงเรียนต าบลท่า

ใหญ่พัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับชาติ o-

net 

เพื่อส่งเสรมิการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนให้แก่

นักเรียนต าบลท่า

ใหญ ่

1  โครงการ - - 20,000 30,000 30,000 

ร้อยละ 80 ของเด็กได้

เข้ารับการเสรมิสรา้ง

ทักษะทางวิชาการ เด็กได้รับการส่งเสรมิ

ทักษะและพัฒนาการ 

 

 

ส่วนการศึกษาฯ 

16 โครงการแขง่ขันกีฬา

อ าเภอ (ต้นน้ าซีเกม) 

  

1 โครงการ 

 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

จ านวนเงนิงบประมาณ 

มีการกิจกรรมด้าน

กีฬาในระดับอ าเภอ 

 

ส่วนการศึกษาฯ 
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3.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 ส่งเสรมิการสรา้งกลุ่ม เพื่อส่งเสรมิประชาชน 1 คร้ัง/ทุกหมู่บ้าน      ประชาชนร้อยละ 60 ได้ ประชาชนร่วม  



 

1. 

 

เสรมิสรา้งสุขภาพ 

(TOBENUMBERONE) 

ได้ออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ 

220,000 

 

220,000 

 

220,000 

 

220,000 

 

220,000 

 

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการออก

ก าลังกายเพิ่มขึน้ใน

ทุกหมูบ่้าน 

 

ส่วน

สาธารณสุข 

 

2. 

 

 

ส่งเสรมิและสนับสนนุศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ได้รับการพัฒนาและ

ส่งเสรมิ 

1 คร้ัง/ทุกหมู่บ้าน 

 
220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับบรกิารดา้น

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับ

บรกิารจากศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนเพิ่มขึน้ 

ส่วน

สาธารณสุข 

 

3. 

 

โครงการส่งเสรมิการจัด

กิจกรรมป้องกันพาหะน า

โรคตามฤดูกาล 

เพื่อหาทางป้องกันโรค

ตามฤดูกาล 

 

1 คร้ัง/ทุกหมู่บ้าน 

 

55,000 

 

55,000 

 

55,000 

 

55,000 

 

55,000 

 

ประชาชนร้อยละ 70 ได้

เข้ารว่มกิจกรรม 

ประชาชนได้รับดูแล

และการควบคุม

ป้องกันภัยจาก

พาหะ 

น าโรค 

ส่วน

สาธารณสุข 

 

 

4. 

อุดหนุนโครงการพัฒนา

อุดหนุนโครงการ

สาธารณสุขมูลฐาน

(โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

บรกิารด้านสาธารณสุข

อย่างทั่วถึง 

1 คร้ัง/ทุกหมู่บ้าน 

  
220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับบรกิารดา้น

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับ

บรกิารจากศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนเพิ่มขึน้ 

ส่วน

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย     

(ผลผลิต

ของ

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 



โครงการ) 

5. 
โครงการการเฝ้าระวังและ

ด าเนินการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อในท้องถิ่น 

เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคตดิต่อใน

ท้องถิ่น 

1  คร้ัง/ทุก

หมู่บ้าน 

55,000 

 

55,000 

 

55,000 

 

55,000 

 

55,000 

 

ร้อยละ 80 ป้องกัน

การแพร่ระบาด 

ของโรคติดต่อใน

ท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับการดูแล

ควบคุมโรคตดิต่อในท้องถิ่น 

ส่วนสาธารณสุข 

 

6. 

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดู

งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

ให้แก่ผู้ปฏิบัตงิานด้าน

สาธารณสุข  ผู้น าหมู่บ้านด้าน

สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขใหแ้ก่

ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  

ผู้น าหมู่บ้านด้านสาธารณสุขและ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

1 โครงการ 200,000 200,000 50,000 200,000 200,000 
จ านวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 

ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  

ผู้น าหมู่บ้านด้านสาธารณสุข

และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

สามารถน าความรู้ที่ได้จาก

การอบรมประยุกต์ใช้  ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

กองสาธารณสุขฯ 

7. โครงการ  อบต.สีขาว 
เพื่อให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ผู้

เข้าอบรม 
1  โครงการ 30,000 30,000 10,000 30,000 30,000 

จ านวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 

ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้

ที่ไดจ้ากการอบรมประยุกต์ 

ใช ้ ให้ชีวิตห่างไกลจากสิง่

เสพติด  

กองสาธารณสุขฯ 

8. 
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมถงึ

พิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า  
1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 

ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงพิษภัยของ

โรคพิษสุนัขบ้า 
กองสาธารณสุขฯ 

9. 

โครงการรณรงค์   ควบคมุ 

และป้องกันโรคไข้เลือดออกใน

เขตต าบลท่าใหญ ่

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ถงึ

วิธีควบคมุป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

1  โครงการ 130,000 130,000 100,000 100,000 100,000 
จ านวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 

ผู้เข้าอบรมได้รู้จังการถึงวิธี

ควบคุมป้องกนัโรค

ไข้เลือดออกอยา่งถกูต้อง 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

10. 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร

ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อสรา้งจิตส านึกดา้น

การจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกลู  การ

ปกป้องและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในต าบล 

 

1 คร้ัง 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

50,000 

 
จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

มีจติอาสาเพื่อปฏิบัตหิน้าที่

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกลู  การปกป้อง

และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในต าบล 

 

ส่วน

สาธารณสุข 

 

 

11. 

 

 

 

โครงการดูแลผูป้่วยโรคเรือ้รัง , 

ผู้ป่วยติดเตียง 

 

 

เพื่อดูแลผูป้่วยโรคเรือ้รัง 

, ผู้ป่วยติดเตียง 

 

 

11  หมู่บ้าน 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

เพื่อดูแลผูป้่วยโรคเรือ้รัง 

, ผู้ป่วยติดเตียง 

 

ประชาชนได้รับการเอาใจใส่

ด้านสุขภาพและมสีุขภาพดี

ขึน้ 

 

 

 

ส่วน

สาธารณสุข 

 

12. 

โรครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัย

ลักษณ ์อัครราชกุมารี 

เพื่อลดโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมูบ่้าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 

จ านวนการเกิดโรคพิษ

สุนัขบ้าลดลง ประชาชนต าบลท่าใหญ่

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ส่วน

สาธารณสุข 

13.  

โครงการงานบญุ-งานเศรา้

ปลอดเหล้าและอบายมขุ 

เพื่อให้ประชาชนได้ลดละ

เลิกการสูบบหุร่ี การดื่ม

สุราและยาเสพติด 

และอบายมุข 

1 โครงการ 
100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

จ านวนงานบญุ-งานเศรา้

ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนรู้จักดูแลสขุภาพ 

ร่างกายให้ห่างไกลจากสิ่ง

เสพติดและอบายมุข 

 

สว่น

สาธารณสุข 
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3.4  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

1. 

 

 

โครงการประเพณีวันสงกรานต์

และวันผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ ่

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์และ

กิจกรรมร่วมกัน 

 

1  คร้ัง 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่

เข้าร่วมกิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้เข้ารว่ม

กิจกรรมร่วมกัน 

 

ส่วน

สวัสดิการฯ 

 

2. 

 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หรือเงินเพิ่มพิเศษในภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย 

เพื่อให้เป็นเบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุในการด าเนิน

ชีวติ 

 

11  หมู่บ้าน 

 

 

4,000,000 

 

 

4,000,000 

 

 

9,870,000 

 

 

4,000,000 

 

 

4,000,000 

 

 

ผู้สูงอายุร้อยละ 100 

ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ ในต าบล 

ได้รับการช่วยเหลือ 

 

ส่วน

สวัสดิการฯ 

 

 

3. 

 

 

 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพกิาร 

 

 

 

เพื่อให้เป็นเบีย้ยังชีพคน

พิการในการด าเนินชีวติ 

 

 

11   หมู่บ้าน 

 

 

 

400,000 

 

 

400,000 

 

 

4,128,000 

 

 

400,000 

 

 

400,000 

 

 

พิการร้อยละ 100ได้รับ

เบีย้ยังชีพ 

 

ผู้พกิารในต าบล ได้รับ

การช่วยเหลือ 

 

ส่วน

สวัสดิการฯ 

4. 

 

 

 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 

 

เพื่อให้เป็นเบีย้ยังผู้ป่วย

เอดส์ในการด าเนินชีวติ 

 

11   หมู่บ้าน 
80,000 

 

80,000 

 

900,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

 

ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 100 

ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการ

ช่วยเหลืออย่างทั่วถงึ 

ส่วน

สวัสดิการ

สังคม 

5. 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิกลุ่ม

อาชีพ  ภายในต าบล 

 

เพื่อส่งเสรมิความเขม้แขง็

กลุ่มอาชีพ 

 

 

11   หมู่บ้าน 

 

1,100,000 

 

1,100,000 

 

1,100,000 

 

1,100,000 

 

1,100,000 

 

 

ร้อยละ 80 ของจ านวน

ผู้สนใจท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

กลุ่มอาชีพมคีวาม

เข้มแข็งในการบรหิาร

จัดการกลุ่ม 

 

ส่วน

สวัสดิการฯ 

 

6. สนับสนุนสง่เสรมิโครงการศูนย์

พัฒนาครอบครัวต าบลท่าใหญ ่

เพื่อสนับสนุนสง่เสรมิ

การจัดกิจกรรมของศูนย์

พัฒนาครอบครัว 

 

1  โครงการ 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

20,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

ร้อยละ 80 ของจ านวน

ผู้สนใจท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

เกิดการรวมกลุม่และมี

ความเขม้แข็ง 

 

ส่วน

สวัสดิการฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

7. 

 

ส่งเสรมิและสนับสนนุ

กิจกรรมสตรแีละ

ครอบครัว 

 

เพื่อเปิดโอกาสในกลุ่มสตรี

ได้พัฒนาตนเอง 

 

11   หมู่บ้าน 
30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

สตรร้ีอยละ80 ได้รับ

การยอมรับทาง

สังคม 

กลุ่มสตรมีี

บทบาททาง

สังคมมากขึน้ 

 

ส่วนสวัสดิการฯ 

 

8. 

 

โครงการจัดซือ้ผ้าห่มกัน

หนาวให้ประชาชน

ผู้ประสบภัยหนาว 

เพื่อสนับสนุนผ้าห่มกัน

ให้กับผูป้ระสบภัยหนาว 

 

11   หมู่บ้าน 100,000 
100,000 

 

20,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 70 ของ

ผู้ประสบภัยหนาว

ได้รับความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ 

จากภัยหนาว 

 

ส่วนสวัสดิการฯ 

 

9. 

 

 

โครงการก่อสรา้งที่อยู่

อาศัยส าหรับผูย้ากไร้

และด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย

ที่เหมาะสม 

 

1 คร้ัง 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 10 ของ

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

ความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ

ด้านที่อยู่อาศัย 

ส่วนสวัสดิการฯ 

 

 

10. 

โครงการจัดซือ้วัสดุ

ก่อสรา้งที่อยู่อาศัย

ส าหรับประชาชนผู้

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย

ที่เหมาะสม 

 

10  หลัง 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 10 ของ

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

ความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ

ด้านที่อยู่อาศัย 

ส่วนสวัสดิการฯ 

 

 

11. 

โครงการจัดซือ้วัสดุ

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ให้กับประชาชนผูย้ากไร้

และผูด้้อยโอกาส 

 

เพื่อให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย

ที่เหมาะสม 

 

1โครงการ 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

ร้อยละ 10 ของ

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

ความช่วยเหลือ 

 

ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ

ด้านที่อยู่อาศัย 

ส่วน 

สวัสดิการฯ 

 

 

12. 

 

โครงการจัดหาแว่นตาให้

ผู้มีปัญหาทางด้าน

สายตาและฟันรองแก่

ด้อยโอกาส 

 

เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหา

ทางด้านสายตา 

 

 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

330,000 

 

330,000 

 

330,000 

 

330,000 

 

330,000 

 

 

ร้อยละ 10 ของ

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

ความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ

การแก้ไข

ปัญหาทางด้าน

สายตา 

ส่วน 

สวัสดิการฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

13. 

โครงการส่งเสรมิการท าหมนั

สุนัขและแมวและวคัซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อลดจ านวนสุนัขและ

แมว 
ทุกหมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวนสุนัขและแมวที่

เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนสุนัขและแมว

ลดลง 

ส่วน

สาธารณสุข 

 

14. 

 

 

โครงการเยาวชนอาสาดูแล

ผู้สูงอายุ 

 

 

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์และ

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 

 

11  หมู่บ้าน 

 
100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 

ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ

การดูแลไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ  70 

เยาวชนได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

และผูสู้งอายุได้รับ

การดูแล 

 

 

ส่วน

สวัสดิการฯ 

 

 

15. 

 

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ

ร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน ี

 

 

เพื่อให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่

อาศัยที่เหมาะสม 

 

 

1 หลงั 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

ความช่วยเหลือปลีะ 1 

หลัง 

 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การช่วยเหลือด้านที่

อยู่อาศัยและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส่วน

สวัสดิการฯ 

 

 

    

16. 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนอบรมฟื้นฟู

และพัฒนาศกัยภาพ  อสม.

ต าบลท่าใหญ ่

เพื่อพัฒนาศักยภาพ   

อสม. ท่าใหญ ่
1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

อสม . ร้อยละ 90 

ได้รับบริการด้าน

สาธารณสุขอย่างทั่วถงึ 

อสม.ได้รับความ รู้เพื่อ

ดูแลสุข ภาพให้กับ

ประชาชนต าบลทา่ใหญ่ 

ส่วน

สาธารณสุข 

17. 
โครงการฝึกอบรมผู้พกิารและ

ผู้ดูแลผูพ้ิการต าบลท่าใหญ ่

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พกิาร

และผูดู้แลผูพ้ิการ 
1  โครงการ 30,000 30,000 20,000 30,000 30,000 

 

ร้อยละ 60 ของ ผู้

พิการและผูดู้แลผูพ้ิการ

ได้รับความรู้เพิ่มขึน้ 

ผูพ้ิการและผูดู้แลผู้

พิการสามารถน าความรู้

ไปยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

ส่วน

สวัสดิการ

สังคม 

18. 

 

โครงการฝึก โครงการอบรม

อาชีพผู้สูงอายุผู้พกิารและผูด้้อย 

โอกาส   ต าบลท่าใหญ ่

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

และผูด้้อยโอกาส 
1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละ 60 ของ

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ

ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้เพิ่ม 

ผูสู้งอายุและ

ผูด้้อยโอกาสน าความรู้ที่

ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ได้ 

ส่วน

สวัสดิการฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

19. 

 

โครงการจิตอาสาเยี่ยมทุกขส์ุข

ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  เด็กและ

เยาวชนด้อยโอกาสและมีฐานะ

ยากจน 

เพื่อตรวจเย่ียมดูแล

ทุกข์สขุผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  เด็กและ

เยาวชนด้อยโอกาส

และมีฐานะยากจน 

1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

 

ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  เด็กและเยาวชนด้อย

โอกาสได้รับการดูแล 

ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ  เด็ก

และเยาวชนด้อยโอกาส

และมฐีานะยากจนได้รับ

การดูแลและช่วยเหลือ 

ส่วน

สวัสดิการฯ 

20. 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ(สปสช.) 

เพื่อแก้ไขสขุภาพของ

ประชาชน 
ทุกหมูบ่้าน 200,000 200,000 180,000 200,000 200,000 

 

ประชาชนร้อยละ 90 ได้รับ

บรกิารด้านสาธารณสุข

อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับบริการ

จากระบบหลกัประกัน

สุขภาพอย่างทั่วถึง 

ส่วน

สาธารณสุข 

21.. 

 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลท่าใหญ ่

ราษฎรได้รับสวัสดิการ

สังคมอย่างทั่วถงึ 
1  กองทนุ 100,000 100,000 10,000 100,000 100,000 

ร้อยละ 100 ของกองทุน

สวัสดิการชุมชนต าบลท่า

ใหญ่มีการบรหิารจัดการที่ดี

มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับ

สวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
ส านักปลัด 

22. 
อุดหนุนโครงการพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสง่เสริมการ

ด าเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับบรกิารดา้น

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 

 

อสม.ไดร้ับความรู้

เพื่อดูแลสุขภาพ

ให้กับประชาชน

ต าบลท่าใหญ่ 

 

สว่น

สาธารณสุข 

 

 

 

-165- 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

23. 

สนับสนุนสง่เสรมิและสงเคราะห์

ครัวเรอืนตกเกณฑ์ จปฐ. 

เพื่อสงเคราะห์

ครัวเรอืนตกเกณฑ์ 

จปฐ. 

1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

จ านวนผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. 

สังคมและกลุ่มต่าง

ได้รับการดูแลและ

ช่วยเหลอื 

กอง

สวัสดกิารฯ 

24. 
จัดหาเครื่องช่วยฟังแก่ผู้พิการ

ทางการไดย้ิน 

เพื่อจัดหาเครื่องช่วย

ฟังแก่ผู้พิการ

ทางการไดย้ิน 

1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

จ านวนผู้พิการทางการได้

ยิน 

สังคมและกลุ่มต่าง

ได้รับการดูแลและ

ช่วยเหลอื 

กอง

สวัสดกิารฯ 

25. โครงการพ่อ – แม่ดเีด่น 

เพื่อยกย่องเชิดชู

เกียรติแก่พอ่ แม่ ผู้มี

ความซื่อสตัย์ สุจรติ 

ตั้งมั่นอยู่ในหลัก

คุณธรรม จริยธรรม 

2 คร้ัง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

มีพอ่แม่ดีเดน่ ที่ไดรับเชิดชู

เกียรติไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 

พ่อ แม่ดีเด่นที่ไดรับ

มอบโล่ประกาศเกียรติ

คุณ มีความพงึพอใจ

ไม่น้อยกว่าระดับดี- มี

พ่อ แม่ดีเด่น ทีเ่ป็น

บุคคลตน้แบบแกบุ่ตร 

ธิดา และสงัคมสืบไป 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

26. 

 

 กิจกรรมยกย่องและเชิดชู

เกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน

องค์กรดีเด่น  ผู้ท า

คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจ

แก่ผู้ท าคุณประโยชน์และมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่า

ใหญ ่

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผูท้ า

คุณประโยชน์ 

และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของอบต. 

ยกย่องและเชิดชูเกียรติ

แก่บคุคล หน่วยงาน 

องค์กรดีเด่น ผูท้ า

คุณประโยชน์หรือเข้า

ร่วมในกิจกรรมขอ

งอบต. 

ส านักปลัด 

27 เงินสมทบ  กบท. เพื่อจ่ายสมทบกองทุน กบท. 1  คร้ัง 250,000 250,000 229,126 250,000 250,000 
จ านวน

งบประมาณ 

กองทุน กบท.ได้รับการ

สมทบ  เพื่อเป็น

สวัสดิการแก่พนักงาน

ส่วนท้องถิ่น 

กองคลงั 

28 
เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน 

ประกันสังคม. 
1  คร้ัง 200,000 200,000 190,714 200,000 200,000 

จ านวน

งบประมาณ 

กองทุน ประกันสังคม.

ได้รับการสมทบ  เพื่อ

เป็นสวัสดิการแก่ลกูจ้าง 

อบต. 

กองคลงั 
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3.5  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการด้านกฬีาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

1. 

 

ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาประชาชน 

เพื่อให้เยาวชนประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันกีฬา 

 

ตามความ

เหมาะสม 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

350,000 

 

ร้อยละ  80  ของ

ประชาชนได้เล่นกีฬา

และออกก าลังกาย 

เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการ

ร่วมแข่งขันกีฬา 

 

ส่วน

การศึกษาฯ 

2. 
โครงการแขง่ขันกีฬาประชาชน

ท่าใหญ่เกมส์ ประจ าปี 2563 

ส่งเสรมิการออกก าลังทุก

เพศทุกวัย 
1  โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ร้อยละ  70  ของ

ประชาชนที่เข้ามามี

ส่วนร่วมแขง่ขันกีฬา 

เยาวชนในเขตต าบล

ท่าใหญ่  ได้ออก

ก าลังกาย  และมี

สุขภาพที่ด ี

ศาสนาฯ 

 

3. 

 

 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

ภายในต าบล 

 

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา

หมู่บ้าน  

 

 

ทุกหมูบ่้าน 

 
100,000 

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

ร้อยละ  80  ของ

สนามกีฬาในต าบล

ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซม 

ประชาชนมีสนาม

กีฬาออกก าลงักาย

เป็นศูนยก์ีฬาระดับ

ต าบล 

 

ส่วน

การศึกษาฯ 

4. ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาศนูย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

ส่งเสรมิการออกก าลังแก่

เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 
1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 

ร้อยละ  90  ของเด็ก

ได้แสดงออกด้าน

กีฬา 

เด็กนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็  ได้

ออกก าลังกายและ

มีทักษะด้านกีฬา 

 

ส่วน

การศึกษา 

 

 

5. 

 

ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาท่าใหญค่ัพ 

ส่งเสรมิการออกก าลังทุก

เพศทุกวัย 
1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละ  70  ของ

ประชาชนที่เข้ามามี

ส่วนร่วมแขง่ขันกีฬา 

เยาวชนในเขตต าบล

ท่าใหญ่  ได้ออก

ก าลังกาย  และมี

สุขภาพที่ด ี

 

ส่วน

การศึกษาฯ 
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ที่ 
โครงการ วัตถปุระสงค์ 

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

6 โครงการแขง่ขันกีฬาท่า

ใหญ่คัพ ประจ าปี 2563 

ส่งเสรมิการออกก าลังทุก

เพศทุกวัย 
1  โครงการ 

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

ร้อยละ  70  ของ

ประชาชนที่เข้ามา

มีส่วนร่วมแขง่ขัน

กีฬา 

เยาวชนในเขตต าบลท่า

ใหญ่  ได้ออกก าลงักาย  

และมีสขุภาพที่ด ี

ศาสนาฯ 

7. 

ส่งเสรมิสนับสนุนกีฬาเชื่อม

ความ สัมพันธ์ระหว่าง 

อปท. 

เชื่อมความ สมัพันธ์ระหว่าง

หน่วยงาน 
1  โครงการ 100,000 

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

ร้อยละ 100  

จ านวน  อปท. ที่

เข้าร่วม 

เกิดความ สัมพันธ์อันดี

ระหว่างองค์กร 

กองการศึกษาฯ 

 

8. 

 

โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านการตัดสินกีฬา 

เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ด้าน

การตัดสินกีฬาแก่ประชาชน 
1  โครงการ 100,000 

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

ร้อยละ  90  ของ

ผู้เข้าอบรมมี

ทักษะด้านการ

ตัดสินด้านกีฬา 

ผู้เข้าอบรมมีทักษะด้าน

การตัดสินด้านกีฬา 

กองการศึกษาฯ 

9. 

โครงการแขง่ขันกีฬาศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ ประจ าปี 

2563 

 

ส่งเสรมิการออกก าลังแก่

เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละ  90  ของ

เด็กได้แสดงออก

ด้านกีฬา 

เพื่อส่งเสรมิการออก

ก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

10 

โครงการแขง่ขันกีฬาต้านยา

เสพติด ประจ าปี 2563 

 

เพื่อให้ประชาชนได้ห่างไกล

จากยาเสพติด และได้ออ

ก าลังกาย 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละ  80  ของ

ประชาชนได้ออก

ก าลังกาย 

เพื่อส่งเสรมิการออก

ก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยัง่ยืน  

 -   ยุทศาสตร์การพัฒนาของอปท.  ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมและยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 4.1  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

 

 

โครงการสรา้งจิตส านกึใน

การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อให้ประชาชนมีจติส านกึ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1 คร้ัง 

 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

ร้อยละ  70  ของ

ประชาชนท่ีเข้ามามี

ส่วนร่วม 

ประชาชนมีจติส านึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

กองการเกษตร 

 

 
 

2. 
 

 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อให้มีอาสาสมคัรในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

1 คร้ัง/ทุก

หมู่บ้าน 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

จ านวนผู้เข้ารับการ

อบรม 

อาสาสมัครมคีวามรู้ใน

การดูแลทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในหมู่บ้าน 

 

กองการเกษตร 

 

 

3. 

 

 

โครงการปลูกป่าทดแทน

ภายในต าบล 

 

เพื่อจัดหาพันธุ์กล้าไม้ปลกู

ทดแทนทีถู่กท าลาย 

 

ทุกหมูบ่้าน 

 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

30,000 

 

 

220,000 

 

 

220,000 

 

 

1  ครั้ง 
ป่าไม้ที่ถูกท าลายได้รับ

การปลูกทดแทน 

 

กองการเกษตร 

 

 

4. 

 

โครงการฝึกอบรมการ

จัดการป่าชุมชน 

เพื่อให้มีอาสาสมคัรในการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการ

ดูและผนืป่าในต าบล 

 

1 คร้ัง/ทุก

หมู่บ้าน 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

จ านวนผูเ้ข้ารับ

การอบรม 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการ

ดูแลทรัพยากร  ธรรมชาติ

และการดแูลรักษาผืนป่า

ในต าบล 

กองการเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

5. 

 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนการฝึกอบรม

ทบทวนและฟืน้ฟู  อาสาสมคัร

ควบคุมไฟป่า 

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

และรักษาสภาพแวดล้อม 

 

1  โครงการ 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

จ านวนผู้เข้ารับการ

อบรม 

อาสาสมัครควบคุมไฟ

ป่า    มีความรู้มปีระ 

สบการณ์ในการควบคุม

ไฟป่า 

 

ส านักงานปลัด 

 

 

6. 

 

 

โครงการถนนสวย เพือ่ให้ประชาชนมี

จิตส านึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

1  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

40,000 

 

 

40,000 

 

 

40,000 

 

ร้อยละ  70  ของ

ประชาชนท่ีเข้ามามี

ส่วนร่วม 

ประชาชนมีจติส านึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

กองการเกษตร 
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

 

 

 

โครงการรณรงค์สร้าง

จิตส านึกในการก าจัดขยะ

มูลฝอย 

 

เพื่อให้ประชาชนมี

จิตส านึกในการการ

ก าจัดขยะมูลฝอย 

 

1  คร้ัง 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

ร้อยละ  80  ของ

ประชาชนท่ีเข้าร่วม

กจิกรรมมีความรู้

เก่ียวกับขยะ 

 

ประชาชนมี

จิตส านึกในการ

ก าจัดขยะมูล

ฝอย 

 

ส่วน

สาธารณสุขฯ 

2. 

 

โครงการฝึกอบรมการ

บรหิารจัดการขยะมูลฝอย 

 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

ในการจัดการขยะมูล

ฝอย 

 

1  คร้ัง 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

ร้อยละ  80  ของ

ประชาชนท่ีเข้าร่วม

กจิกรรมมีความรู้

เก่ียวกับขยะ 

 

ประชาชนมี

ความรู้ในการ

จัดการขยะมูล

ฝอย 

 

ส่วน

สาธารณสุขฯ 

 

3. 

 

 

 

 

โครงการจัดตั้งธนาคาร

ขยะเพื่อการน ากลับมาใช้

ใหม่หรือแปรรูป 

 

เพื่อให้มีการอนุรักษ์

ทรัพยากรและน ากลับมา

ใชใ้หม่ 

 

1   โครงการ 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

ร้อยละ  80  ของ

ประชาชนท่ีเข้าร่วม

กจิกรรมมีความรู้

เก่ียวกับขยะ 

 

มีศูนย์รองรับ

การน ามูลฝอย

กลับมาใช้ใหม ่

 

 

ส่วน

สาธารณสุขฯ 

 

4. 

 

 

 

โครงการจะหาที่รองรับ

ขยะ(ถังขยะ) 

 

เพื่อให้ประชาชนมีถงัขยะ

ได้ใช้ในครัวเรือน 

 

500 ใบ/ทุก

หมู่บ้าน 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

ร้อยละ  90  ของ

ครัวเรือนมทีีร่องรับ

ขยะ 

ประชาชนมีถัง

ขยะไวใ้ชใ้น

ครัวเรือนอย่าง

เป็นระเบียบ 

 

ส่วน

สาธารณสุขฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

5. ต่อเติมอาคารที่พักโรงเผาขยะ 
เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่

มีที่พักอาศัย 

 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

อาคารที่พักโรงเผา

ขยะได้รับการต่อเติม

ตามแบบร้อยละ  100 

พนักงาน

เจ้าหน้าที่มทีี่

พักอาศัยหลบ

แดดและฝน 

 

 

ส่วนสาธารณสุขฯ 

 

6. ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะๆ 
เพื่อปรับปรุงเตาเผาขยะ

ที่ช ารุด 

 

2  ตัว 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

เตาเผาขยะได้รับการ

ปรับปรุงซ่อมแซมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 

เตาเผาขยะ

ได้รับการซ่อม 

แซมใหส้ามารถ

ใชง้านได้ 

 

ส่วนสาธารณสุขฯ 

7. 
อบรมเพิ่มศักยภาพด้านการคัด

แยกขยะ 

เพื่อสรา้งความรู้ความ

เข้าใจในการคัดแยกขยะ 

 

1  โครงการ 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

ร้อยละ  100 ของขยะ

ได้รับการคัดแยกอย่าง

ถูกวธิี 

 

สามารถคัด

แยกขยะอย่าง

ถูกวิธ ี

 

 

ส่วนสาธารณสุขฯ 

8. 
โครงการบรหิารจัดการขยะ

อันตราย(สารพษิ) 

เพื่อสรา้งความรู้ความ

เข้าใจในการคัดแยกขยะ

ที่มีพษิ 

 

1  โครงการ 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

ร้อยละ  100 ของขยะ

ได้รับการคัดแยกอย่าง

ถูกวธิี 

 

สามารถคัด

แยกขยะอย่าง

ถูกวิธ ี

 

 

ส่วนสาธารณสุขฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

9. 
ก่อสรา้งประตูเข้าออกสถานที่

ทิ้งและก าจัดขยะ 

เพื่อป้องกันจ ากัด

ขอบเขตขยะไม่ให้

กระจายไปพื้นที่ใกล้เคียง 

1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละ  100 ของขยะ

ไม่ก่อความร าคาญแก่

สถานที่ข้างเคียง 

สามารถจ ากัด

ขอบเขตขยะไม่ให้

กระจายไปพื้นที่

ใกล้เคียง 

 

กอง

สาธารณสุขฯ 

10. 

ติดตั้งไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์

บรเิวณสถานที่ทิง้และก าจดัขยะ 

เพื่ออ านวยความสะดวก

แก่บคุลากรขององค์การ

บรหิารส่วนต าบล 

1  โครงการ 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

เจ้าหน้าที่พนกังานใน

สถานที่ก าจดัขยะมี

ความพึงพอใจไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ80 

เจ้าหน้าที่พนกังาน

ได้รับความสะดวก

ในการท างาน

เพิ่มขึน้ 

 

กอง

สาธารณสุขฯ 

11. 
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม

อุปกรณ์สถานที่ทิ้งและก าจัด

ขยะ 

เพื่ออ านวยความสะดวก

แก่บคุลากรขององค์การ

บรหิารส่วนต าบล 

1  โครงการ 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

เจ้าหน้าที่พนกังานใน

สถานที่ก าจดัขยะมี

ความพึงพอใจไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ80 

เจ้าหน้าที่พนกังาน

มีน้ าสะอาดเพื่อ

ช าระร่างกาย 

 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

12. โครงการส่งเสรมิ  อนุรักษ์ฟืน้ฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน

ชุมชน 

 

เพื่อเป็นการรักษาประโย

ชนสาธารณะสรา้งความ

สามัคคี และสรา้งกลุม่

อาสาสมัครและพิทักษส์ิ่ง

แวดลอ้มในชุมชนเพิ่ม

มากขึน้ 

 

 

1  คร้ัง 20,000 
20,000 

20,000 20,000 20,000 
จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

เกิดกลุม่อาสาสมคัร

พิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มในชุมชนเพิ่ม

มากขึน้ทรัพยากรธรรม  

ชาติและสิง่แวดล้อมใน

ชุมชนมีมากขึน้ 

กอง

การเกษตรฯ 

13. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิม่

พืน้ที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนใน

เขตพืน้ที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหาภาวะ

โลกร้อน โดยเพิ่มพืน้ที่สี

เขียวในต าบลท่าใหญ ่

 

 

 

1  คร้ัง 

20,000 
20,000 

20,000 20,000 20,000 

 

จ านวนต้นไม้ 

ที่ปลูก 

-ท าใหผู้้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความเข้าใจ

ถึงความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

- ท าใหเ้พิ่มพืน้ที่ป่าไม-้

และสิ่งแวดลอ้มที่ดีและ

กอง

การเกษตรฯ 



ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
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4.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสงัคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

 

1. 

 

ส่งเสรมิและให้ความรู้

เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมอาคาร 

 

เพื่อส่งเสรมิและให้

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.

ควบคุมอาคาร 

 

 

1  โครงการ 

 

30,000 

 

 

 

30,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

ประชาชนร้อยละ  

70  มีความรู้

เกี่ยวกับพรบ.

ควบคุมอาคาร 

ประชาชนมี

ความรู้ในข้อ

กฎหมายพรบ.

ควบคุมอาคาร

อย่างทั่วถึง 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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4.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

สนับสนุนหรือจัดใหม้ีการปรับ  

ภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวภายใน

ต าบล 

การปรับสภาพแวดล้อม

ภายในสถานที่ทอ่งเท่ียวให้

มคีวามสวยงามเหมาะสม 

 

แหลง่ท่องเที่ยว

ของท้องถิ่น 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

1  แห่ง 
ประชาชนหรือ

นักท่องเที่ยวได้ชื่น

ชมธรรมชาติอย่าง

เต็มที ่

 

กองช่อง 

 

 

2. 

 

 

ปรับปรุงหรือจัดให้มีเส้นทางเข้า

สู่แหลง่ท่องเที่ยว 

 

มีเส้นทางที่นักท่องเที่ยว

สามารถใชเ้ดินทางเข้าถึง

แหลง่ท่องเที่ยว 

 

แหลง่ท่องเที่ยว

ของท้องถิ่น 

 

600,000 

 

 

600,000 

 

 

600,000 

 

 

600,000 

 

 

600,000 

 

 

ประชาชนรอ้ยละ  

90  ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทาง 

ประชาชนหรือ

นักท่องเที่ยวได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

 -   ยุทศาสตร์การพัฒนาของอปท.  ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

 5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย     

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

 

 

 

จัดท าประชาคมส่งเสรมิให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง

ความคดิเห็นและมสี่วนร่วม

ในการก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิน่ 

 

ทุกคร้ังทีม่ี

การจัด

ประชาคม 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

ประชาชนร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นในเร่ือง

ต่างๆ 

ประชาชนมี

บทบาทและมี

ส่วนร่วมในทุก

หมูบ่า้น 

 

ส านักงานปลัด 

 

 

2. 

 

ส่งเสรมิการปรับปรุงภมูิทัศน์

ชุมชน/ที่สาธารณะหรือ

บ้านเรือนชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อให้บ้านเรอืนและชุมชน

สะอาดเรยีบรอ้ยน่าอยู่ นา่

มอง 

 

1  คร้ัง 
50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ความพงึพอใจ รอ้ยละ 70  

ของประชาชนที่รับบริการ  
บา้นเรือนน่าอยู่

น่ามองในทุก

หมูบ่า้น 

 

ส านักงานปลัด 

 

3. 

 

 

จัดด าเนินการเลือกตั้ง 

เพื่อจัดให้มีการเลือกตัง้ตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

 

1  คร้ัง 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

100,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

ร้อยละ80  ของจ านวน

ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งมาใช้สทิธิ

ประชาชนได้

คัดเลือกตัวแทน

ของตนตาม

 

ส านักงานปลัด 

 



เลือกตั้ง ระบอบ

ประชาธิปไตย 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

4. 

กิจกรรมที่สรา้งจิตส านกึใน

ความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

เพื่อรณรงค์สร้าง

จิตส านึกในการรักชาติ 

ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 

 

3  คร้ัง 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

ความพงึพอใจ รอ้ยละ  80  

ของประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการ 

สรา้งแนวทางความ

สามัคคีในชาต ิ

 

ส านักงานปลัด 

 

 

5. 

 

 

 

โครงการ อบต.พบประชาชน / 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่

 

 

เพื่อพบปะประชาชน รับ

ฟังและรับทราบปญัหา

ต่างๆในต าบล 

 

 

1   คร้ัง 

 

 

 

60,000 

 

 

60,000 

 

 

60,000 

 

 

60,000 

 

 

60,000 

 

 

ประชาชนร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นในเร่ือง

ต่างๆ 

ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม

และมีบทบาทในการก าหนด

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ส านักงานปลัด 

 

6. 
โครงการส่งเสรมิกิจกรรมสภา

เด็กและเยาวชน  ต าบลท่าใหญ ่

เพื่อให้เยาวชนเกิดการ

รวมกลุ่มในการแก้ไข

ปัญหาดา้นต่างๆในต าบล 

1   คร้ัง 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

จ านวนเด็กและเยาวชนที่

เข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม

และมีบทบาทในการแกไ้ข

ปัญหา 

ส่วนสวัสดิการ 

 

7. 
โครงการประชุมประชาคมการ

จัดท าแผน 

เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนสามารถท า

แผนได้อย่างมี

1   คร้ัง 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

ประชาชนร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการแสดง

ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม

และมีบทบาทในการก าหนด

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ส านักงานปลัด 

 



ประสิทธิภาพ ความคดิเห็นในเร่ือง

ต่างๆ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

8. 

 

 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนสภาองคก์ร

ชุมชนต าบลท่าใหญ ่

เพื่อให้องค์กรภาค

ประชาชนมีความเข้มแขง็

และมีส่วนร่วมทางการ

พัฒนาท้องถิน่ 

 

 

1 โครงการ 

 

 

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 

ประชาชนร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นในเร่ือง

ต่างๆ 

ประชาชนได้เข้ามามส่ีวน

ร่วมและมีบทบาทในการ

ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 

ส านักงานปลัด 

 

9. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่อการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนม้อง

ถิ่น 

1 โครงการ 

 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ประชาชนร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นในเร่ือง

ต่างๆ 

ประชาชนได้เข้ามามส่ีวน

ร่วมและมีบทบาทในการ

ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

 

10. ปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงข้อมูลระบบ

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

1 โครงการ 

 
100,000 100,000 110,000 110,000 - 

ประชาชนร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นในเร่ือง

ต่างๆ 

ประชาชนได้เข้ามามส่ีวน

ร่วมและมีบทบาทในการ

ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

 

11. โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 80 มี ประชาชนได้เข้ามามส่ีวน ส านักงานปลัด 



ท้องถิ่น ท้องถิ่น ส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นในเร่ือง

ต่างๆ 

ร่วมและมีบทบาทในการ

ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิน่ 

 

12. โครงการ อบต.สัญจรให้บรกิาร

ประชาชน 

เพื่อออกให้บริการประชา

ขน 
1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ประชาชนร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นในเร่ือง

ต่างๆ 

ประชาชนได้เข้ามามส่ีวน

ร่วมและมีบทบาทในการ

ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
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5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

กิจกรรมการจัดบริการ

สาธารณะและการบรกิาร

ประชาชนเพื่อให้เกิดความ

พึงพอใจแก่ประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัต ิ

 

สรา้งความโปร่งใสใน

การบรกิารสาธารณะ 

ให้ประชาชนไดรับ

ความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันไม-่เลือก
ปฏิบัติเพื่อเป็น  มาตร 

การในการป้องกันการ

ทุจรติคอร์รัปชั่น 

 

 

ทุกส านัก/

กอง/ฝ่าย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การทุจรติคอร์

รัปชั่นใน

กระบวนการ

สาธารณะแก่

ประชาชนเป็น 0% 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย 

ด าเนินการปฏิบัตงิาน

บรกิารสาธารณะ ให้

ประชาชนได้รับความพึง

พอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัต ิ

ส านักงานปลัด 

 

2. 

โครงการจ้างส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อเป็นการสรา้ง

ความโปร่งใสในการ

ให้บรกิารสาธารณะ

การให้บรกิาร

1 เล่ม 20,000 

 

 

 

20,000 

20,000 20,000 20,000 

ประชาชน

ผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 

-การให้บรกิาร

สาธารณะมีความโปร่งใส

และเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชน 

ส านักงานปลัด 



ประชาชนให้เกิดความ

พึงพอใจ 

 

 

3. 

โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

การบรกิารได้อย่าง

สะดวกรวดเร็วและ

ถูกต้อง 

ทุกส่วน

ราชการ

ในอบต. 

20,000 

 

 

20,000 
20,000 20,000 20,000 

จ านวนผูท้ี่มาติดต่อ

ราชการกับอบต. 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการ

ติดต่อขอรับบริการและมี

ความพึงพอใจในการ

ให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่

ส านักงานปลัด 

 

-181- 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

4. กิจกรรม  ให้ความ

ร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบที่ได้

ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  

ควบคุม  ดูแล  การ

ปฏิบัติราชการของอบต. 

เพื่อความโปร่งใส และ

ป้องกันการทุจรติ ตาม

หลักการบรหิารกิจการบา้

นเมืองที่ด ี
1 คร้ัง 20,000 

 

 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวน

หน่วยงานที่เข้า

ตรวจสอบ 

มีมาตรการจัดการ กรณีได-

รับทราบหรือรับแจง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจรติมี

ความโปร่งใส และป้องกัน

การทุจรติ ตามหลกัการ

บรหิารกิจการบา้นเมืองที่ด ี

ส านักงานปลัด 

 

5. 

 กิจกรรม  “อบรมให้

ความรู้ตาม  พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารของ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ตระหนักถงึความส าคญั

ของการมคีุณธรรม 

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
จ านวน

ผู้เข้ารว่มอบรม 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนัก

ถึงความส าคัญของการมี

คุณธรรม จริยธรรมและ

ส านักงานปลัด 



ราชการ  พ.ศ. 2540” 

 

จริยธรรมและความ

โปร่-งใสในการท างานและ

มีความรูเกี่ยวกับสิทธิใน

การเขาถึงข้อมูลข่าวสาร

ตามพระราชบัญญัตขิ้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 

ความโปร่งใสในการท างาน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

6. 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของอบต.ให้

ประชาชนไดรั้บทราบโดย

ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 

ไดแ้ก่สื่อสิง่พิมพ,์ สื่อวทิย,ุ 

โทรทัศน์, สื่อ Social 

network ผ่านทางจดหมาย

อเิล็กทรอนิกส ์

11 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ประชาชนได้

รับทราบเข้าใจถึง

บทบาท ภารกิจของ

อบต.และมคีวามพงึ

พอใจในสื่อเอกสา

ในการ

ประชาสัมพันธ์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับทราบ

เข้าใจถึงบทบาท 

ภารกิจของอบต.และมี

ความพึงพอใจในสื่อ

เอกสาในการ

ประชาสัมพันธ ์

ส านักงานปลัด 



7. โครงการประชุมประชาคม

หมู่บ้านและประชาคม

ต าบล   

 

เพื่อระดมความคิดเห็นและ

ก าหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาของผู้น าชุมชนเพื่อให้

ได้แผนงานโครงการของ

ชุมชนน ามาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีอง

อบต. 

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
จ านวนผูเ้ข้าร่วม

ประชุมประชาคม 

มีขอ้มูลพืน้ฐานชุมชน

ที่ไดม้าตรฐานส าหรับ

ใชใ้นการวางแผน

พัฒนาชุมชนและ

พัฒนาท้องถิน่ ได้-

รับทราบปัญหาและ

ความต้องการที่แท-้

จริงของประชาชนใน

แต่ละชุมชน 

ส านักงานปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

8. โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านระเบียบ  กฎหมาย

ท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

เพื่อให้ผู้บรหิาร และสมาชกิ

สภาอบต.เพิ่มพูนความรู้-

ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

เรื่องต่างตามบทบาทหน้าที ่

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ผู้บริหารอบต.ท่า

ใหญ่ จ านวน 4 คน

และสมาชกิสภา

อบต.จ านวน 22 คน

รวม 26 คน 

ผู้บรหิาร และสมาชิก

สภาอบต.มีความรู้-

ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ด้วยเรื่องต่างตาม

บทบาทหนา้ที ่

ส านักงานปลัด 



9. กิจกรรมการส่งเสรมิและ

พัฒนาศักยภาพสมาชกิ

สภาท้องถิน่ 

 

เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้

มีความรูhความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไป

ตามระเบียบกฎหมาย 

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
สมาชิกสภา อบต.

จ านวน 22 คน 

สมาชิกสภาท้องถิ่นมี

ความรู้ความเข้าใจใน

การท างานตาม

บทบาทและอ านาจ

หน้าที ่

ส านักงานปลัด 

10. กิจกรรมการติดป้าย

ประชาสัมพันธ์กรณีพบ

เห็นการทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการป้องกันการทุจรติเพื่อ

แสดงเจตนารมณใ์นการ

แก้ไขปญัหาการทุจรติ 

1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจรติ 

 

เกิดการน าเรื่องที่

ได้รับการร้องเรียนไป

ด าเนินการปรับปรุง

แก้ไข 

ส านักงานปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

11. โครงการฝึกอบรมเพื่อการ

พัฒนาองคค์วามรู้เกี่ยวกบั

การปฏิบัติงานขององคก์าร

บรหิารส่วนต าบลท่าใหญ ่

เพื่อการพัฒนาองคค์วามรู้

เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของ

องค์การบรหิารส่วนต าบล

ท่าใหญ ่

1 โครงการ 

- 145,000 50,000 30,000 

 

 

30,000 

ร้อยละ90 ได้รับ

ความรู้และสามารถ

น ามาปรับใชใ้นการ

ท างานได ้

ผู้เข้ารว่มอบรมได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

 -   ยุทศาสตร์การพัฒนาของอปท.  ในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 6.1  แนวทางการพัฒนา  การถ่ายโอนภารกจิด้านการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

 

 

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียนที่ขาด

 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้

รับประทานอาหารกลางวนั

 

ตามจ านวน

นักเรียน 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

นักเรียนในสังกัด สพฐ.

ศพด.ร้อยละ 100 ได้

บรโิภคอาหารที่ถูกหลัก

 

นักเรียนทุกคนได้

รับประทาน

 

ส่วนการศึกษาฯ 

 



 แคลน อย่างทั่วถึง อนามัย อาหารกลางวัน

อย่างทั่วถึง 

 

2. 

 

ส่งเสรมิและสนับสนนุการ

พัฒนาคุณภาพครูผู้ดูแล

เด็กและครูพี่เลี้ยง 

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหน้าทีแ่ละมคีุณภาพใน

การส่งเสรมิพัฒนาศกัยภาพ

ของเด็กเล็ก 

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

ครูผู้ดูแลเด็กและครูพี่

เลี้ยงร้อยละ 80 มี

ความรู้เพิ่มขึน้ 

บุคลากรที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในการดูแล

เด็กมีคุณภาพเพิม่

มากขึน้ 

 

ส่วนการศึกษาฯ 

3. โครงการอาหารกลางวัน 
เพื่อให้เด็ก ศพด.มีอาหาร

กลางวันรับประทาน 
     1  โครงการ 

 
 

900,000 

 
 

900,000 900,000 900,000 ,900000 

เด็ก ศพด.ได้รับประทาน

อาหารกลางวันไมน่้อย

กว่าร้อยละ 90  

เด็กได้รับประทาน

อาหารครบ 5 หมู่

และมีสขุภาพที่

แข็งแรง 

ส่วนการศึกษาฯ 

4. 

โครงการรับ  ส่ง  เดก็

ยากจนและด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและ

ด้อยโอกาสในการเดินทางมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

 

1  โครงการ 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 
600,000 

เด็กเล็กร้อย 95ได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทางมา ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กได้รับการ

พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

ส่วนสวัสดิการฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

5. 

 

เทลานคอนกรีตบริเวณศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

เด็กเล็กที่ไดม้าตรฐาน 

 

มีพื้นที่คอนกรีต

ใชง้านไม่น้อย

กว่า 

 

- -  

400,000 

 

 

400,000 

 

 

400,000 

 

ศพด.ร้อยละ 70 ได้รับ

การปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

 

กองช่าง 

 

6. 

 

ปรบัปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์

 

เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

ร้อยละ  80  ของพืน้ที่ 

ศพด.ได้รับการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ได้รับการพัฒนา

 

กองช่าง 



 พัฒนาเด็กเลก็ ของเด็ก 

 

เล็ก      ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้นา่

อยู่ 

อย่างต่อเนื่อง 

 

7. 

 

ก่อสรา้งหอประชุมศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีหอง

ประชุมที่ไดม้าตรฐาน 

หอประชุม  - -  

500,000 

 

 

500,000 

 

 

500,000 

 

สามารถรองรับ

ผู้ปกครองเด็ก ทีมา

ประชุมได้ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ  90 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

 

กองช่าง 

8. 

โครงการ ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ 

เพื่อรองรับปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหน้าที่ได้

อย่างเหมาะสมเพื่อ

ตอบสนองความต้องการ

ของ 

ปรมิาณงาน 

ขนาด กว้าง 9 

เมตร ยาว 20 

เมตร หรือมี

พืน้ที่ใช้สอยไม่

น้อยกว่า 180 

ตารางเมตร 

ตามแบบอบต. 

ก าหนด 

- - 845,000 - - 
ร้อยละ 70 ได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

เพิ่มศักยภาพและ

รับรองการ

ปฏิบัติงาน 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

9. 
โครงการก่อสรา้งศาลา

เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลท่าใหญ ่

เพื่อรองรับปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหน้าที่ได้

อย่างเหมาะสมเพื่อ

ปรมิาณงาน 

ศาลา

เอนกประสงค์ 

- - 68,000 - - 
ร้อยละ 70 ได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

เพิ่มศักยภาพและ

รับรองการ

ปฏิบัติงาน 

 

ส่วนการศึกษาฯ 



ตอบสนองความต้องการ

ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กต าบลทา่

ใหญ่ กว้าง 4 

เมตร ยาว 5 

เมตร หรือมี

พืน้ที่ใช้สอยรวม

ไม่น้อยกว่า 20 

ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต. 

ก าหนด 

 

10. 

 

ต่อเติมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีพื้นที่การใชง้าน

เพิ่มมากขึน้ 

  ตามแบบ  

อบต.ก าหนด 

 

- 

 

- 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

ศพด.ร้อยละ 70 ได้รับ

การปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

 

ส่วนการศึกษาฯ 

 

11. 

 

 

ส่งเสรมิการพัฒนาด้าน

การศึกษาในระดับปฐมวัยสู่

ระดับอนุบาล 

 

เพื่อส่งเสรมิการพัฒนา

การศึกษาให้ก้าวหน้า 

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

10,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

ร้อยละ  80  ของเด็ก

ได้รับการพัฒนา

ทางด้านการศึกษา 

เด็กได้รับการพัฒนา

ทางด้านการศึกษาที่

เหมาะสม 

 

ส่วนการศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

12. 

 

สนับสนุนค่าพาหนะน าเด็ก

ส่งสถานพยาบาล 

เพื่อเป็นค่าพาหนะ

น าเด็กสง่

สถานพยาบาล 

 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

เด็กเล็กร้อย 95ได้รับความ

สะดวกในการเดินทางไป

สามารถน าเดก็ส่ง

สถานพยาบาลได้

อย่างรวดเร็ว 

 

ส่วนการศึกษาฯ 



สถานพยาบาล 

 

13. 

 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบรหิารสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ต่างๆใน

สถานศึกษา 

 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

 

จ านวนเด็กในสถานศึกษา 

เด็กได้รับสวัสดิการ

ด้านการศึกษาทีด่ี

พอ 

 

ส่วนการศึกษาฯ 

14. 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบรหิาร

สถานศึกษา 

เพื่อเป็นจัดการ

เรียนการสอน ราย

หัว 

 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 
 

จ านวนเด็กในสถานศึกษา 

เด็กได้รับสวัสดิการ

ด้านการศึกษาทีด่ี

พอ 

 

ส่วนการศึกษาฯ 

15. 

โครงการสนับสนุนค่าใช้ 

จ่ายการบรหิารสถาน 

ศึกษา (อาหารกลางวัน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

อาหารกลางวันใน

สถานศึกษา 

 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
 

จ านวนเด็กในสถานศึกษา 

เด็กได้รับสวัสดิการ

ด้านการศึกษาทีด่ี

พอ 

 

ส่วนการศึกษาฯ 

16. 

โครงการเย่ียมบ้านติดตาม

พัฒนาการเด็ก 

เพื่อติดตาม

พัฒนาการของเด็ก 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

จ านวนเด็กในสถานศึกษา 

เด็กได้รับสวัสดิการ

ด้านการศึกษาทีด่ี

พอ 

 

ส่วนการศึกษาฯ 

17. 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบรหิาร

สถานศึกษา  

เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์

การเรียน 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
20,000 

200,000 200,000 200,000 200,000 

 

จ านวนเด็กในสถานศึกษา 

เด็กได้รับสวัสดิการ

ด้านการศึกษาทีด่ี

พอ 

 

ส่วนการศึกษาฯ 
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6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังบ าบัดกลุ่มเสี่ยงติดยาเสพตดิและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยนื 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

1. 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนการแข่งขัน

 

เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชน

 

ตามความ

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม/โครงการ 

เด็ก  เยาวชน ประชาชน  

เข้าร่วมแขง่ขันกีฬาเพื่อ

 

การศึกษา 



 กีฬาต้านยาเสพติด เข้าร่วมแขง่ขันกีฬาต้าน 

ยาเสพติด 

เหมาะสม ต้านยาเสพติดและมี

สุขภาพแข็งแรง 
 

 

2. 

 

 

รณรงค์  เฝ้าระวัง  

บ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด

และสร้างชมุชนให้เขม้แข็ง 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้

เยาวชนในชุมชน/หมู่บ้าน  

ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

1 คร้ัง 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม/โครงการ 

 

เด็ก  เยาวชน ในหมู่บา้น

ไม่ไปยุง่เกี่ยวกับยาเสพ

ติด 

 

ส านักปลัด 

 

 

3. 

 
 

 

โครงการแก้ไขป้องกันปัญหา

ยาเสพติดภายในหมู่บ้านและ

ต าบล 

เพื่อสรา้งความร่วมมืออันดี

ระหว่างองค์กรและ

ประชาชนในการป้องกันยา

เสพติด 

 

11   หมู่บ้าน 

 

 

 

110,000 

 

 

110,000 

 

 

110,000 

 

 

110,000 

 

 

110,000 

 

ร้อยละ  80  ของ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์น 

ชุมชนได้รับการสนับสนุน

การแก้ไขปญัหายาเสพ

ติด 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

4. 

 

อุดหนุนกิจกรรมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อร่วมมือระหว่างองค์กร

และหน่วยงานอื่นในการ

ปอ้งกันยาเสพติด 

 

2  คร้ัง 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

จ านวนเงนิงบประมาณที่

อุดหนุน 

ชุมชนได้รับการสนับสนุน

การแก้ไขปญัหายาเสพ

ติด 

ส านักปลัด/

อ าเภอหนอง

บัวแดง 

 

5. 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนโครงการ

ป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดให้โทษ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด 

ตามแนวนโยบาย

และภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ านวนเงนิงบประมาณที่

อุดหนุน 

อบต.ด าเนินการตาม

แนวนโยบายของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

ส านักปลัด/

สภ.หนองบัว

แดง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

6. โครงการตรวจหาสารเสพติดใน เพื่อตรวจสารเสพติด 1 ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   ส านักงานปลัด 



กลุ่มเสี่ยง สามารถตรวจหาสารเสพ

ติดในกลุ่มเส่ียงได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันและสามารถ

ตรวจผู้ที่เสพสิ่งเสพติดได ้

7. 
สนับสนุนโครงการจัดตั้งต้นกล้า

กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

เพื่อจัดตั้งต้นกล้ากองทุน

แม่ของแผ่นดิน 
11 หมู่บ้าน 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

ร้อยละ100ของหมูบ่า้น

สามารถจัดต้ังกองทุนแม่

ของแผ่นดิน 

สามารถจัดต้ังกองทุนแม่

ของแผ่นดินครบทุกหมู่บ้าน 
ส่วนสวัสดิการ 
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6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาด้านอุบัตเิหตุ อุบัติภัย  อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย     งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

รับผดิชอบ

หลัก 

1. 

โครงการอบรมฝึกทบทวนชุด

ปฏิบัติการกู้ชพีกู้ภัย (otos) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ทีมกู้

ชีพกู้ภัย 

 

1  โครงการ 

 

 

30,000 

 

30,000 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

 

10,000 

 

ทีมกู้ชพีกูภ้ัย ร้อย

ละ 95 ได้รับการ

อบรม 

ทีมกู้ชพีกูภ้ัย ได้รับ

ความรู้ในการปฏิบัติ

หน้าที่และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

งานป้องกันฯ  

ส านักปลัด 

2 

โครงการฝึกอบรมการป้องกนั

และระงับอคัคีภัยภายในชุมชน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ป้องกันและระงับอคัคีภัย

ในชุมชน 

 

1  โครงการ 

 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

จ านวนผูเ้ข้ารับ

การอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรม 

ได้รับความรู้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

งานป้องกันฯ  

ส านักปลัด 

 

3. 

 

 

 

ฝึกอบรมทบทวน / เพิ่มศักยภาพ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน 

 

เพื่อฝึกทบทวนความรู้

เกี่ยวกับงานบรรเทาสา

ธารณภัย 

 

1  คร้ัง 

 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม/โครงการ 

 

ผูผ้า่นการอบรมสามารถ

น าความรู้ไปใช้ในการ

ปอ้งกันชีวิตและทรัพย์

ภายในชุมชน/หมูบ่า้น

เพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลัด 

 

4.  

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน อบต. ท่าใหญ ่

 

เพื่อฝึกทบทวนความรู้

เกี่ยวกับงานบรรเทาสา

ธารณภัย 

 

1  คร้ัง 

 

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม/โครงการ 

 

ผูผ้า่นการอบรมสามารถ

น าความรู้ไปใช้ในการ

ปอ้งกันชีวิตและทรัพย์

ภายในชุมชน/หมูบ่า้น

เพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

-192- 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย     งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

รับผดิชอบ

หลัก 

5.  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

การใชเ้คร่ืองวิทยุคมนาคม

แบบสงัเคราะหค์วามถี ่

 

เพื่อฝึกทบทวนความรู้

เกี่ยวกับงานบรรเทาสา

ธารณภัย 

 

1  คร้ัง 

 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม/โครงการ 

 

ผูผ้า่นการอบรมสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการปอ้งกัน

ชีวิตและทรัพย์ภายในชุมชน/

หมูบ่า้นเพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลัด 

 

6.  

โครงการจัดซือ้ไฟสัญญาณ

จราจร 

 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

 

1 โครงการ 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม/โครงการ 

ผูผ้า่นการอบรมสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการปอ้งกัน

ชีวิตและทรัพย์ภายในชุมชน/

หมูบ่า้นเพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลัด 

 

 

7. 

 

 

ส่งเสรมิและสนับสนนุงาน

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

 

เพิ่มศักยภาพของงาน

บรรเทาสาธารณภัย 

 

ตามภารกิจ 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

งานปอ้งกันได้รับการ

พัฒนาไมน้่อยกวา่ร้อย

ละ  80 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน

บรรเทา 

สาธารณภัยให้มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้น 

 

ส านักปลัด 

 

8. 

 

สนับสนุนช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 

เบือ้งต้นกรณีฉุกเฉิน      

(งบส ารองจ่าย) 

 

เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติที่

เกิดกับประชาชน 

 

ตามสภาพ

พืน้ที ่

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

ร้อยละ 100 ของ

ผู้ประสบภัยท่ีได้รับการ

ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับการ

ช่วยเหลือเบื้องต้นและ

รวดเร็ว 

 

ส านักปลัด 

 

 

9. 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรม

เพื่อสรา้งความปลอดภัยกับ

ชุมชน 

 

เพื่อเสรมิสรา้งความ

สามัคคีของคนในต าบล 

 

1  โครงการ 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

ร้อยละ  80  ของ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์น 

 

ประชาชนในต าบลมีความ

สมัครสมานสามัคคี 

 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

 

10. 

 

 

โครงการจุดตรวจ/จุด

บรกิารประชาชนช่วง

เทศกาลปี่ใหม่/สงกรานต ์

เพื่อบรกิารประชาชนที่

สัญจรไปมาช่วงเทศกาล 

 

1  คร้ัง 

 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

ลดอุบัติเหตุได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90  ในห้วง

เทศกาล 

ประชาชนที่สัญจรผ่าน

ไปมาได้รับการบรกิาร  

และได้รับการช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงที ่

 

ส านักปลัด 

 

 

 

11. 

 

 

 

โครงการสรา้งความ

ปลอดภัยในการขับขี่

ยวดยานพาหนะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการขับขี่

ยวดยานพาหนะเพื่อรถที่

ใชเ้พื่อการเกษตรมีวัสด ุ

 

1 คร้ัง 

 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม/โครงการ 

 

 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการขับขี่

ยวดยานพาหนะ 

 

ส านักปลัด 

 

12.  

โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน 

 

 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องการและบรรเทาสา

ธารณภัยแก่ประชาชน 

 

1  คร้ัง 

 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม/โครงการ 

 

ผู้ผ่านการอบรม

สามารถน าความรู้ไปใช้

ในการป้องกันชีวิตและ

ทรัพย์ภายในชุมชน/

หมู่บ้านเพิม่ขึน้ 

 

ส านักปลัด 

 

13. 

ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

ตามจุดเสี่ยง 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน 1  โครงการ 
 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

อุบัติเหตุลดลงไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการขับขี่

ยวดยานพาหนะเพิ่มขึน้ 

 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย     งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด(kpi) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

2565  

(บาท) 

รับผดิชอบ

หลัก 

14. 

โครงการติดตั้งกล้องวงจร

ปิด cctv 

เพื่อสรา้งความปลอดภัย

ในชวีิตและทรัพย์สินแก่

ประชาชน 1  โครงการ 
 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวีิต

และทรัพย์สินไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 

ชุมชนมีความปลอดภัย

จากเหตุต่างทัง้ชีวติ

ทรัพย์สิน 

 

ส านักปลัด 

 

15. 

 

โครงการอบรมเพิ่มศักภาพ

หนึ่งต าบลหนึง่ทีมกู้ภัย 

 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องการและบรรเทาสา

ธารณภัยแก่ประชาชน 

 

1  คร้ัง 

 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม

กจิกรรม/โครงการ 

 

ผู้ผ่านการอบรมสามารถ

น าความรู้ไปใช้ในการ

ป้องกันชีวิตและทรัพย์

ภายในชุมชน/หมู่บ้าน

เพิ่มขึน้ 

 

ส านักปลัด 

 

16. 

โครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้

เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะห์ความถี ่

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ใชเ้คร่ืองวิทยุคมนาคม

แบบสงัเคราะหค์วามถี ่

 

 

1  คร้ัง 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

จ านวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม/

โครงการ 

ผู้ผ่านการอบรมสามารถ

น าความรู้ไปใช้ในการ

ป้องกันชีวิตและทรัพย์

ภายในชุมชน/หมู่บ้าน

เพิ่มขึน้ 

 

ส านักปลัด 

17 

โครงการให้บรกิารผู้ป่วย

ฉุกเฉินและบริการหน่วยกู้

ชีพ-กู้ภัยต าบลทา่ใหญ ่

เพื่อให้บรกิารประชาชนที่

ด้อยโอกาสและเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 
1  คร้ัง - - 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนที่ด้อย

โอกาสและ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ได้รับบริการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึน้มีสขุภาพร่างการ

ที่แขง็แรง 
ส านักปลัด 
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6.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด(kpi) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

 

1. 

 

ส่งเสรมิสนับสนุน

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลย ีการเกษตร

ประจ า  ต าบล 

ตามแนวทางนของรัฐบาล

และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวดั 

ตาม

แนวนโยบาย

และภารกิจที่

ได้รับ

มอบหมาย 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

 

จ านวนเงนิงบประมาณ 

 

อบต.ด าเนินการตาม

แนวนโยบายของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

 

กองการเกษตร 

 

 

2. 

อุดหนุนโครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เพื่อเป็นหน่วยกลางในการ

ช่วยเหลือ  ให้ค าปรกึษา

หรือแนะน าแก่ประชาชน  

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

ประกาศระเบียบกฎหมาย 

 

1  โครงการ 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

 

จ านวนเงนิงบประมาณ 

การปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล

ขา่วสารการซือ้หรือการจา้ง

ขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลระดับอ าเภอและศูนย์

ประสานงานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการสร้างมูลคา่เพ่ิมอย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน  

ยุทศาสตร์การพัฒนาของอปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทอ่ระบายน้ า รางระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1. ก่อสรา้งถนนลกูรังเชื่อมระหว่าง

บ้านโนนศรีทอง ต าบลท่าใหญ่ 

ถึงบ้านห้วยหัน และบ้านทุง่

สว่าง ต าบลวงัชมพู  

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป-

มาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่าง

ต าบล 

กว้าง 6 ม.ยาว 

17,000 ม.หนา

เฉลี่ย 0.20 ม.

พร้อมท่อระบาย

น้ า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา ภายในต าบล

และระหว่างต าบล 

อบจ.หรือ

หน่วยงาน

อื่น 

2. ก่อสรา้งถนนลกูรังเชื่อมระหว่าง

บ้านห้วยเชือก ต าบลท่าใหญ่ ถึง

บ้านโนนเตาไห ต าบลถ้ าวัวแดง  

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป-

มาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่าง

ต าบล 

 

ตามสภาพพืน้ที ่
- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา ภายในต าบล

และระหว่างต าบล 

อบจ.หรือ

หน่วยงาน

อื่น 

3. ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คสล.

ระหว่างต าบล ม.2 ต าบลท่า

ใหญ่ถงึบ้านโนนตูม ต าบลวัง

ชมพู  

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป-

มาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่าง

ต าบล 

กว้าง 6 ม. ยาว 

13,000 ม. ตาม

แบบโยธาธิการ 
- - 18,000,000 18,000,000 18,000,000 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา ภายในต าบล

และระหว่างต าบล 

อบจ.หรือ

หน่วยงาน

อื่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

4. ก่อสรา้งถนนลาดยาง/

คสล.และซ่อมแซมระหว่าง

ต าบล ม.5 ,ม.7 ต าบลท่า

ใหญ่ ถงึบ้านโคกกรวด 

ต าบลวังชมภ ู

เพื่อให้ราษฎรสัญจร

ไป-มาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่าง

ต าบล 

กว้าง 6 ม. ยาว 

7,000 ม. ตามแบบ

โยธาธิการ - 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา ภายในต าบล

และระหว่างต าบล 

อบจ.หรือ

หน่วยงานอื่น 

5. ก่อสรา้งซ่อมแซม

ถนนลาดยาง/คสล.ระหว่าง

ต าบลท่าใหญ่ บ้านโนน

มะค่า ม.6 ถงึ บ้านบุ

สีเสียด ต าบลถ้ าวัวแดง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร

ไป-มาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่าง

ต าบล 

กว้าง 6 ม. ยาว 

4,000 ม. ตามแบบ

โยธาธิการ - - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา ภายในต าบล

และระหว่างต าบล 

อบจ.หรือ

หน่วยงานอื่น 

 

6. 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/

คสล.ระหว่างต าบลท่าใหญ่

บ้านหนองเป็ดม.1 – บ้าน

ปากห้วยเดื่อต าบลคูเมือง 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร

ไป-มาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่าง

ต าบล 

กว้าง 6 ม. ยาว 

4,000 ม. ตามแบบ

โยธาธิการ - - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา ภายในต าบล

และระหว่างต าบล 

อบจ.หรือ

หน่วยงานอื่น 

7. 

โครงการ ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย

บ้านโนนศิลา ถึงบ้านโนน

ศรีทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาและเพื่อลด

ปัญหาฝุ่นละอองใน

หมู่บ้าน 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,680

ม. หนา 0.15 ม.หรือมี

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 

10,080 ตร.ม.พร้อม

ปา้ยโครงการจ านวน 1 

ปา้ยตามแบบ อบต.

ก าหนด 

- 

 

- 

 

- 
6,360,000 

 
- 

ประชาชนร้อยละ 

90 ได้รับความ

สะดวกในการ

เดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มาภายใน

หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

8 ขุดลอกล าห้วยโปร่ง  

บ้านโนนศิลา 

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ

กักน้ าเพื่อ

การเกษตร 

กว้าง 15ม.ยาว 

1,000 ม.ขุดลกึ

จากเดิมเฉลี่ย 

1.50 ม. ลาดเอยีง 

1:1.5ม. ปริมาตร

ขุดดนิไม่นอ้ยกว่า 

8,460ลบ.ม.ตาม

แบบ อบต.

ก าหนด 

- - 636,000 636,000 636,000 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับมีน้ าที่ใชใ้น

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรมีแหลง่

น้ าที่ใชใ้น

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

จังหวัดชัยภูมิ

หรือหนว่ยงาน

อื่น 

9 ขุดลอกล าห้วยข่า  

บ้านโนนมะค่า 

เพือ่เป็นแหล่งเก็บ

กักน้ าเพื่อ

การเกษตร 

 

กว้าง 15ม.ยาว 

1,000 ม.ขุดลกึ

จากเดิมเฉลี่ย 

1.50 ม. ลาดเอยีง 

1:1.5ม. ปริมาตร

ขุดดนิไม่นอ้ยกว่า 

8,460ลบ.ม.ตาม

แบบ อบต.

ก าหนด 

- - 636,000 636,000 636,000 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับมีน้ าที่ใชใ้น

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรมีแหลง่

น้ าที่ใชใ้น

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

จังหวัดชัยภูมิ

หรือหนว่ยงาน

อื่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

10 โครงการแยกท่อสง่น้ า

พร้อมระบบกระจายน้ า

เพื่อการเกษตรบ้านห้วย

เชือก 

เพื่อกระจายน้ าเข้าสู่

พืน้ที่การเกษตรให้แก่

เกษตรกร 

ปรมิาณงานโดยการ

วางท่อซีเมนต์ใยหิน 

ขนาด0.300 มม. ชั้น 

15 ความยาวไม่น้อย

กว่า650 ม. 

- - - 1,300,000 1,300,000 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางสญัจร 

ราษฎรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-

มา ภายในต าบล

และระหว่าง

ต าบล 

จังหวัดชัยภูมิ

หรือหน่วยงาน

อื่น 

11 ก่อสรา้งถนนคสล.เชื่อม

สายทางระหว่าง บ้านโนน

มะค่า ถงึ บ้านภนูกเขียน 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร

ไป-มาได้สะดวกภายใน

หมู่บ้านและระหว่าง

ต าบล 

ขนาดผิวจราจรกว้าง

กว้าง 6 ม. ยาว 

2,000 ม. หนา 0.15

พร้อมใหล่ทางลกูลัง

กว้างข้างละ 1 ม.หรือ

มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย

กว่า 12,000 ตร.ม.

ตามแบบโยธาธกิาร

ก าหนดพรอ้มป้าย

ประชาส าพันธ์และ

ป้ายโครงการจ านวน 

1 ป้าย 

- - - 6,240,000 6,240,000 

 

 

 

ประชาชนร้อยละ 90 

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางสญัจร 

 

ราษฎรได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไป-

มา ภายในต าบล 

 

จังหวัดชัยภูมิ

หรือหน่วยงาน

อื่น 

12  

โครงการก่อสรา้งสถานีสูบ

น้ าด้วยพลังงานไฟฟา้

พร้อมระบบกระจายน้ า ม.

1,ม.3,ม.10,ม.9,ม.2 

 

เพื่อบรหิารจัดการน้ าให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

1  แหง่ - - - - 20,000,000 

เกษตรกรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ70 มีน้ าใชเ้พื่อ

การ เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรได้รับน้ า

ใช ้ ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ  

จังหวัดชัยภูมิ

หรือหน่วยงาน

อื่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย     

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

13  

ก่อสรา้งฝายน้ าล้นกั้นล า

น้ าชี ม.1 

 

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

1  แหง่ - - - 6,000,000 6,000,000 

เกษตรกรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ70 มีน้ าใชเ้พื่อ

การ เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรได้รับน้ า 

ใช ้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

จังหวัดชัยภูมิ

หรือหน่วยงาน

อื่น 

14  

ก่อสรา้งฝายน้ าล้นกั้นล า

น้ าเจา ม.1 

 

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

1  แหง่ - - - 6,000,000 6,000,000 

เกษตรกรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ70 มีน้ าใชเ้พื่อ

การ เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรได้รับน้ า 

ใช ้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

จังหวัดชัยภูมิ

หรือหน่วยงาน

อื่น 

15  

โครงการก่อสรา้งระบบ

ประปาหอถังสูง 

 

เพื่อบรหิารจัดการน้ าให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขนาด  10 ลบ.ม. 

พร้อมระบบท่อเมน

และท่อกระจายน้ าใช้

ท่อ พวีีซี ชั้น 8.5 

ขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลาง

ขนาด 2 ½ นิว้ 

จ านวน  1,00 ม. 

ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

- - - 600,000 600,000 

 

 

เกษตรกรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ70 มีน้ าใช้เพื่อ

การ อุปโภค-บรโิภค

อย่างเพียงพอ 

 

ราษฎรได้รับน้ า

ใชใ้นการเกษตร

อย่างเพียงพอ 

 

จังหวัดชัยภูมิ

หรือหน่วยงาน

อื่น 

16  

โครงการก่อสรา้งจุด

กระจายน้ า หมู่ที่ 8 

 

เพื่อบรหิารจัดการน้ าให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

20 ไร่ 
- - - - 25,000,000 

เกษตรกรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ70 มีน้ าใชเ้พื่อ

การ เกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ราษฎรได้รับน้ า

ใชใ้นการเกษตร

อย่างเพียงพอ 

จังหวัดชัยภูมิ

หรือหน่วยงาน

อื่น 
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แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวดัชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 บรหิารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. โต๊ะหมูบู่ชา 1 ชุด 8,500 - - - - ส านักปลัด 

2. โต๊ะท างานพรอ้ม

เก้าอ้ี 1 ชุด 
- - - 5,000 - ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 

3. รถยนต์ 1 คัน - - - - 800,000 ส านักปลัด 

4. รถจักรยานยนต์ 1 

คัน 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
50,000 ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

5. เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ์ระดับ 

XGA 1 เครื่อง 

- - - 30,300 - ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

6. ตู้เย็น 1 เครื่อง 9,400 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

7. เครื่องตัดหญ้า 1 

เครื่อง 
12,000 - - - - ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

8. เครื่องพิมพ์ชนิด

เลเซอร์หรือชนิด 

LED ขาวด า 1 เครื่อง 

3,300 5,200 - 50,000 50,000 ส านักปลัด 

9. คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 
- 21,000 - - - ส านักปลัด 

10. เครื่องส ารอง

ไฟฟ้า 1 เครื่อง 
- 2,500 - - - ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
11. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 



 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2 
บรหิารงานท่ัวไปงาน

บริหารงานคลัง 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ 10,000 6,000 - 20,000 20,000 กองคลัง 

2.เครื่องปรับอากาศ  

1 เครื่อง 
- - 28,000 - - กองคลัง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

3. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลัง 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
4. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
5. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

6. เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมกึ 1 เครื่อง 

4,300 

 

- 

 
- 25,000 25,000 กองคลัง 

7. เครื่องพิมพ์ชนิด

เลเซอร์หรือชนิดLED 

ขาวด า 1 เครื่อง 

- 2,600 - - - กองคลัง 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
8. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 
การรักษาความสงบ

ภายใน 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. โต๊ะท างานพร้อม

เก้าอ้ี 1 ชุด 
- - - 5,000 - ส านักปลัด 

2. ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ - - - 3,000 - ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

3. รถยนต์กูช้ีพ-กู้ภัย 

1 คัน พรอ้มอุปกรณ์ 
50,000 50,000 50,000 50,000 1,500,000 ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
4. เครื่องรับสง่วิทยุ 5 

เครื่อง 
20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
5. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
6. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
7. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ        
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การศึกษา 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 
2. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การศึกษา 

ครุภัณฑ์การศึกษา 
3. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การศึกษา 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

4. โทรทัศน์ แอ อ ีดี  

1 เครื่อง 

13,000 

 
20,000 20,000 20,000 20,000 การศึกษา 

5. เครื่องเลน่ CD 

DVD 1 เครื่อง 
5,000 - - - - การศึกษา 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
6. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การศึกษา 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

8. เครื่องพิมพ์แบบ

ฉีดหมกึ 1 เครื่อง 

5,000 

 

50,000 

 

- 

 
50,000 50,000 การศึกษา 

9. เครื่องพิมพ์แบบ

ฉีดหมกึ 2 เครื่อง 
- - 8,600 - - การศึกษา 

ครุภัณฑ์ดนตรแีละนาฏศิลป์ 
10. ตามความ

เหมาะสม 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การศึกษา 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 
2. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
3. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตรห์รอื

การแพทย์ 

4. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
5. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ        
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 
- - - 21,000 - กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 
2. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
3. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-207- 

 



 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. ตู้เก็บเอกสาร 2 หลัง 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

2. รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอ

ลกิ 1 คัน 

- 

 

- 

 

2,300,000 

 

- 

 

- 

 
กองช่าง 

3. รถไถ 1 คัน - - - - 800,000 กองช่าง 

4. รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 1 คัน - - - - 700,000 กองช่าง 

5. แขนรถขุดตีนตะขาบท้ังชุด

(แบบแขนสัน้ประกอบดว้ย 

อาร์ม บุม บุ้งก๋) 

- - - - 1,000,000 กองช่าง 

6. รถบรรทุก 1 คัน - - - - 3,500,000 กองช่าง 

7. รถเทรนเลอร ์1คัน - - - - 3,000,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร ่

8. ตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
9. ตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

10. คอมพิวเตอร ์1 เครื่อง 16,000 - 25,000 25,000 25,000 กองช่าง 

11. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

พร้อมติดต้ังถังหมกึ 1 เครื่อง 
4,300 - - - - กองช่าง 

12. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ  

1 เครื่อง 

7,900 

 
- - - - กองช่าง 

13. เครื่องส ารองไฟ 1 เครื่อง - 2,500 - - - กองช่าง 

ครุภัณฑ์กอ่สรา้ง 
14. เครื่องเจาะคอนกรตี - - 75,000 - - กองช่าง 

15. แบบหลอ่คอนกรีต - - 8,000 - - กองช่าง 

ครุภัณฑ์ส ารวจ 16. เทปวัดระยะทาง 1 มว้น 6,000 -  - - กองช่าง 



 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. ตามความ

จ าเป็นและความ

เหมาะสม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

กอง

สวัสดกิาร

สังคมฯ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

 2. ตามความ

จ าเป็นและความ

เหมาะสม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

กอง

สวัสดกิาร

สังคมฯ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 

3. ตามความ

จ าเป็นและความ

เหมาะสม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

กอง

สวัสดกิาร

สังคมฯ 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

4. ตามความ

จ าเป็นและความ

เหมาะสม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

กอง

สวัสดกิาร

สังคมฯ 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ        
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 
การศาสนาวัฒนธรม

และนันทนาการ 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

2 ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร ่

3. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ 

ครุภัณฑ์กฬีา 

4. เครื่องออกก าลังกาย

กลางแจง้ พร้อมติดต้ัง 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ 

เครื่องออกก าลังกาย

กลางแจง้ พร้อมติดต้ัง 
- - 100,000 - - กองการศึกษาฯ 

เครื่องออกก าลังกาย

กลางแจง้ พร้อมติดต้ัง 
- - 100.000 - - กองการศึกษาฯ 

เครื่องออกก าลังกาย

กลางแจง้ พร้อมติดต้ัง 
- - 50.000 - - กองการศึกษาฯ 

เครื่องออกก าลังกาย

กลางแจง้ พร้อมติดต้ัง 
- - 50.000 - - กองการศึกษาฯ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
5. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ        
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

 งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 อุตสาหกรรมการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 
2. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
3. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
4. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์ส ารวจ 
5. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
6. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ        
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

กองส่งเสริม

การเกษตรฯ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 
2. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

กองส่งเสริม

การเกษตรฯ 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
3. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

กองส่งเสริม

การเกษตรฯ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
4. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

กองส่งเสริม

การเกษตรฯ 

ครุภัณฑ์ส ารวจ 
5. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

กองส่งเสริม

การเกษตรฯ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
6. ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

กองส่งเสริม

การเกษตรฯ 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ        
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ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นตามระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการ

ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้

แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายมีรายละเอียดดังนี้ 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินสี่ปีประกอบด้วย 

1.1ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 คะแนน 

1.2การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 

1.3ยุทธศาสตร ์65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน ์ 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 

(6) เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 5 คะแนน 

(10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 

  2.1การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 

2.2การประเมนิผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 10 คะแนน 

2.3การประเมนิผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 10 คะแนน 

2.4ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน10 คะแนน 
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2.5โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1)ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน 

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 

(3) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  5  

คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ  20  ปี  5  คะแนน 

(5) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหง่ชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน 

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 

(10)มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11)มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5 คะแนน 

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3.แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถ่ินสี่ปี 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  20 

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ  15 

3. ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย  65 

  3.1  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น(10)   

3.2  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(10) 

  3.3  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (10) 

  3.4  วิสัยทัศน ์(5)  

  3.5  กลยุทธ์ (5) 

  3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(5) 

3.8 แผนงาน (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 
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3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)รวม  100 คะแนน 
 

3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

3.1  การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ข้อ 30(5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและ

ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแตว่ันที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างนอ้ยปีละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและ ขอ้ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแตว่ันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายใน

เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชงิพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิง

สถิต ิรูปภาพ กราฟ ขอ้มูลต่าง ๆ จาก 

3.1  ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard    Model) แบบบัตรคะแนน หรอื Scorecard  Modelของ Kaplan 

& Norton  

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  

(4) แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชงิเหตุผล หรอื Logical Model  

 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))  

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรอื PPMS 

(6) แบบการประเมนิโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรอืเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้หรอื Problem-Solving 

ethod 

(7) แบบการประเมนิแบบมีสว่นร่วม (Participatory Methods)  

(8) แบบการประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation)  

(9) แบบการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  

(10) แบบการประเมนิตนเอง (Self-assessment Model) และ 

(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนีต้้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 

ข้อ (1)-(10) หรอืเป็นแบบผสมก็ได้ 
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3.2เชงิปริมาณ (Quantity)คุณภาพ(Quality)ผลที่ได้จรงิ ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 

3.3ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

3.4วัดผลนั้นได้จรงิหรอืไม่ หรอืวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 

3.5ผลกระทบ (Impact) 
 

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

( เชน่  จะท า  สนับสนุน  ส่งเสริม  ป้องกัน  อย่างไร ) 

4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 

  ( รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอแนะ ) 

 

 

 


