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แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง  อ้าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
----------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื นฐาน 
 (1) ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั งของหมู่บ้านหรือต้าบล 
       ที่ตั ง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  ตั งอยู่บ้านเลขที่   555  หมู่ที่   5  ต าบลถ  าวัวแดง   
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  338  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 
88  กิโลเมตร  ห่างจากอ าเภอหนองบัวแดง  35  กิโลเมตร 
 
       เนื อที่  มีพื นที่ทั งหมดประมาณ  194.50  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   121,562.5  ไร่   
และมีเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ  ดังนี  

ทิศเหนือ เขตติดต่อกับต าบลวังชมภู 
  ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับต าบลท่าใหญ่ 
  ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับต าบลบ้านเจียง 
  ทิศใต้  เขตติดต่อกับเทือกเขาพังเหย 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ประกอบด้วยทางทิศเหนือ ถัดลงมาเป็นที่ราบเขาแบบลูกคลื่นทอดตัวลงสู่ตอนใต้ของต าบล  และเป็น
แหล่งก าเนิดของล าน  าเจียงบนเทือกเขาพญาฝ่อ  ท าให้ล าน  าเจียงและล าน  าเจาไหลผ่านพื นที่ในต าบล  ตลอดทั ง  
มีล าห้วยต่าง ๆ  อีกมากมาย  จึงเป็นการเหมาะที่ประชากรได้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ส่วนทาง
ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นลูกคลื่นสลับกับพื นที่ค่อนข้างเรียบถึงราบลุ่มริมฝั่งน  า  จึงมีการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินในการท าไร่และท านา 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินในพื นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

 (2) ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตต าบลถ  าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง   
จังหวัดชัยภูมิ   จ านวน  12  หมู่บ้าน 

 2.2 การเลือกตั ง 
 การเลือกตั งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 12 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั งในครั ง
หน้ามีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน 12 หมู่บ้าน รวมเป็น 12 คน 
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 (3) ประชากร 
           3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร 

     - ประชากรทั งสิ น  จ านวน  10,346  คน แยกเป็นชาย  5,215  คน หญิง  5,131  คน  
     - จ านวนครัวเรือนทั งสิ น  3,361  ครัวเรือน 

 
 3.2 ช่วงอายแุละจ้านวนประชากร 
 ประชากรสว่นใหญ่อยู่ในวัยท างาน 25 – 55 ปี 

 (4) สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    จ านวน    6    แห่ง  
      -  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน    6    แห่ง 
      -  โรงเรียนมัธยมศกึษา (ขยายโอกาส)  จ านวน    3    แห่ง 
      -  ที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน   12   แห่ง 
      -  หอกระจ่ายข่าว    จ านวน   12   แห่ง 

                -   การศึกษานอกระบบ(กศน.ต าบลถ  าวัวแดง)   จ านวน    1    แห่ง 

      4.2 สาธารณสุข 
      องค์การบริหารสว่นต าบลถ  าวัวแดง  มีสถานบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล)  
จ านวน   2  แห่ง ดังนี  

 - รพ.สต. ต าบลถ  าวัวแดง 
 - รพ.สต. บ้านหัวนาค า 
 อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน  า    ร้อยละ  100 
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ท่ี บ้าน ครัวเรือน จ้านวนประชากร รวม หมายเหต ุ
ชาย หญิง 

1 บ้านบุสีเสียด 69 99 107 206  
2 บ้านโนนถาวร 259 416 418 834  
3 บ้านโนนเตาไห 246 472 433 905  
4 บ้านโนนลาน 330 607 569 1,176  
5 บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 424 608 612 1,220  
6 บ้านหนองหอยปัง 330 476 464 940  
7 บ้านหัวนาค า 303 456 502 958  
8 บ้านบ่อทอง 287 405 395 800  
9 บ้านห้วยคลองนา 458 643 675 1,318  

10 บ้านภูผาทอง 173 323 284 607  
11 บ้านวังทอง 354 469 442 911  
12 บ้านหนองหอยปังพัฒนา 128 241 230 471  

รวมทั งสิ น 3,361 5,215 5,131 10,346  



 

       4.3 อาชญากรรม 
  -  ลกัทรพัย ์

       4.4  ยาเสพตดิ 
  -  ยาบ้า 

       4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  -  คนชรา  คนพิการ  ผูป้่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส 

 (5) ระบบบริการพื นฐาน 
       5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  -  คมนาคมทางบก  มีถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

       5.2  การไฟฟ้า 
-  มรีะบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จ านวน  3,361  ครัวเรือน 

       5.3  การประปา  
         -  มรีะบบประปาหมู่บ้านครบทั ง   12   หมู่บ้าน 

       5.4  โทรศัพท ์
         -  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

       5.5  ระบบโลจิสติกท์(Logistics) หรือการขนส่ง 
  -  รถโดยสารประจ าทาง รถสองแถว 

 (6) ระบบเศรษฐกิจ 
       6.1  การเกษตร 

 -  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา  ปลูกข้าว  
ไร่อ้อย  มันส าปะหลัง  ปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

      6.2  การประมง 
 -  ไม่มี 

       6.3  การปศุสัตว์ 
  -  การปศุสัตว์ คือ การเลี ยงโค การเลี ยงกระบือ การเลี ยงสุกร และไกไ่ข่ ในทุกหมู่บ้าน 

       6.4  การบริการ 
  -  ร้านค้าทั่วไป    46  แห่ง 
  -  ตลาด      1  แห่ง 
  -  ปั้มน  ามันและก๊าซ   17  แห่ง 
  -  โรงสีข้าวขนาดเล็ก   12  แห่ง 
  -  ร้านซ่อม/ต่าง ๆ     8  แห่ง 

       6.5  การท่องเที่ยว 
  -  หน่วยอนรุักษ์พันธ์สตัว์ป่าถ  าผาทิพย ์ บ่อโขโหล   

       6.6  อุตสาหกรรม 
  -  ไม่มี 
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         6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอมทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกเสาวรส  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก
หม่อนเลี ยงไหม 

       6.8  แรงงาน 
 -  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว  

ไร่อ้อย  มันส าปะหลัง  ปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

 (7) ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
       7.1 การนับถือศาสนา 

          - ในเขตพื นที่ต าบลถ  าวัวแดง  ประชาชนนับถือศาสนา 2 ศาสนา คือ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 
ประมาณ  ร้อยละ 98  และประชาชนนับถือศาสนาคริตส์ ประมาณร้อยละ ๒  โดยมีข้อมูลศาสนสถานดังนี  

-  โบสถ์คริสต์    2 แห่ง 
-  วัด/ส านักสงฆ ์  17 แห่ง 

       7.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
    ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ   มีดังนี  

1.ประเพณีวันขึ นปีใหม่ 
2.ประเพณีงานบุญเดือนสาม 
3.ประเพณีวันสงกรานต์ 
4.ประเพณีบุญบั งไฟเดือนหก 
5.ประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 
6.ประเพณีวันออกพรรษา 
7.ประเพณีงานลอยกระทง 

      7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตต าบลถ  าวัวแดง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญๆ ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน การเลี ยงไหม การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 

  ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๙๕ พดูภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาอีสาน    

      7.4 OTOP สินค้าพื นเมืองและของที่ระลึก 
             - ข้าวไรซ์เบอรี่  กล้วยหอมทอง 

  (8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
       8.1 น ้า 
               - น  าท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน  าที่ได้จากน  าฝน และน  าดิบจากล าน  าเจียง  ล าน  าเจา  ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน  าใต้ดินมีปริมาณน้อยไม่สามารถน าขึ นมาใช้ให้พอเพียงได้ 

      8.2 ป่าไม้ 
              - องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง   มีทรัพยากรป่าไม้  ที่อุดมสมบูรณ์   ท าให้เป็นแหล่งก าเนิด 
ล าน  าเจียง  และล าน  าเจา  บนเทือกเขาพญาฝ่อไหลลงสู่ที่ราบผ่านพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง   
ท าให้ป่าไม้เกิดความชุ่มชื น  อุดมสมบูรณ์ตลอดปี 
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       8.3 ภูเขา 
              - ลักษณะพื นที่ภูเขาสลับซับซ้อน และเป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยเทือกเขาส าคัญ คือ เทือกเขา
เพชรบูรณ์  เขาพังเหย 

     8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 
    - พื นที่ป่า ยังคงความอุดมสมบูรณ์ แต่บางพื นที่ถูกบุกรุกท าลายป่า 
    - ล าน  าเจียง และล าน  าเจา   ซึ่งเป็นแม่น  าสายส าคัญ และแหล่งน  าธรรมชาติอื่น จึงเป็นการเหมาะ  
ที่ประชากรได้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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ส่วนที่  2 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั งคณะกรรมการจัดท า 

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560) เป็นต้นไป  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์นั น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ   
และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ้าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 

 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
 4. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

      1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     วิสัยทัศน์ 

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

     เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
      1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
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  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
      2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื อต่อการพัฒนาคน 
      3.การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
      4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน  าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน  า 
      5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (3) มีการกระจายอา้นาจที่เหมาะสม 

 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี  
      1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
      2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
      3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
      4. ยุทธศาสตร์ดา้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      5. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง 
      6. ยุทธศาสตร์ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
      7. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
      8. ยุทธศาสตร์ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจัย และนวตักรรม 
      9. ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคเมือง และพื นทีเ่ศรษฐกิจ 
      10.ยุทธศาสตร์ดา้นการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
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      1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
      แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา บุรีรมัย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ) 

      วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
“ประตูอีสานสู่สากล (Northeast gateway to Global communities)” 

     เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 
“สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมั่งคั่ง” 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
1. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ) 

- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดสุรินทร์ 
- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ 

2. การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร   
- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสีมา 
- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดชัยภูมิ 
- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์ 

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสีมา 
- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ 

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดนครราชสีมา, สรุินทร์, ชัยภูม ิ

 ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

แบบบูรณาการและยั่งยืน 
1.1 ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
1.2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.3 ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
1.4 ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
                   2.1 เพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด 
                   2.2 การเพิ่มศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการส่งออก 

2.3 การรกัษาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
   3.1 การตลาดน าการผลิต 
   3.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
   3.3 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน   
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3.4 การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3.5 การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 
3.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.1 การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
4.2 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
4.3 การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ 
4.4 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.5 การพัฒนาผู้มีส่วนรว่มในการท่องเที่ยว 

ตัวชี วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 
             1. จ านวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ น (คน) 

2. เพิ่มพื นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร่) 
              3. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่สูงขึ น (ก.ก./ไร่) 
        4. ผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่สูงขึ น (ตัน/ไร่) 
            5. จ านวนสมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหมได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน (ราย) 
       6. มูลค่าการผลิตผ้าไหมเพิ่มขึ น (ล้านบาท/ปี) 
             7. จ านวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่มขึ น (คน) 
        8. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ น (คน) 
        9. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/คนเพิ่มขึ น (บาท) 
         10. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ น (แห่ง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
 วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ “เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยวในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 

 พันธกิจ 
  1. พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว      

   3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  
   4. สรา้งสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าประสงค์รวม 
   1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ น  
   2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 
   3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
   4. สภาพพื นที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพื นที่จังหวัด 
 ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 

 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  
 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  
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 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
     4. สัดส่วนของพื นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื นที่จังหวัดเพิ่มขึ น 

 5. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

วิสัยทัศน์  
 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงาน

ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร  
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรับรองการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์หลัก  
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ น  
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ น  
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม

อาเซียน  
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู  
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

 เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน  

     ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าววัแดง 
  2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ธรรมชาติสมบูรณ์  เพิ่มพูนเศรษฐกิจ  พิชิตความยากจน  มวลชนพัฒนา  น าภูมิปัญญาไทย   
 ใฝ่ใจศาสนา   พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” 

    พันธกิจ 
  พันธกิจหลักที่ 1  การสร้างระบบคมนาคม   ระบบสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ที่มี
 ประสิทธิภาพและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง 
  พันธกิจหลักที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน   การคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการ
 บริหาร  การเงินการคลัง   ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม   และได้รับโอนจากการ
 กระจายอ านาจรัฐสู่ท้องถิ่น 
  พันธกิจหลักที่  3  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตการพาณิชย์และการลงทุนของภาค
 เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การเกษตรและอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ให้เป็นทุนการสร้างงานและกระจายรายได้
 โดยให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตให้มีคุณภาพ   ประสิทธิภาพ 
  พันธกิจหลักที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการ
 พัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างครบวงจร 
  พันธกิจหลักที่ 5  การพัฒนาคุณภาพของคนและให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็น
 ระบบ  
  พันธกิจหลักที่ 6  การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบ สะดวก ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย  
 รวมทั งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน   เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต 
  พันธกิจหลักที่ 7  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
 สภาวะแวดล้อมที่ดีในชุมชน 
  พันธกิจหลักที่ 8  การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร  
 และการ ปกครอง  
  พันธกิจหลักที่ 9  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนในชุมชน  โดยเสริมสร้างความ
 เข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชน   เพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองได้ 
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  2.2  ยุทธศาสตร์การพฒันา 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื นฐานการคมนาคม 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวติ   
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง/การบริหาร   
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

      2.3  เป้าประสงค์ 
 1. ชุมชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั งเพื่อการสัญจรและขนถ่ายสินค้าภาค

  เกษตรออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ น 
 2. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
 3. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ น 
 4. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื นที่ลดลง 
 5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เพิ่มมากขึ น 
 6. ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ น 
 7. สินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ น  
 8. ในพื นที่มีแหล่งผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่หลากหลายเพิ่มขึ น 
 9. รายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายสินค้าหรือผลผลิตในเขตพื นที่เพิ่มขึ น 
 10. มีพื นที่ป่าไม้ที่เป็นป่าต้นน  าเพิ่มขึ น 
 11. ปริมาณน  าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ น 
 12. ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื นที่ลดลง 
 13. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยืสิน 

  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 14. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

    2.4 ตัวชี วัด  
   1. ในเขตพื นที่ต าบลมีโครงสร้างพื นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 60   
   2. ร้อยละของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
   3. ร้อยละของประชาชนมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง 
    4. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 

  และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา  
    5. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ   

  เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
   6. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 7. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาฝึกอบรม
 ส่งเสริมอาชีพ 

 8. จ านวนพื นที่สาธารณะที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
 9. จ านวนครั งของสาธารณภัยที่เกิดขึ นภายในเขตพื นที่ 
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      2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. การบริการโครงสร้างพื นฐาน ประชาชนได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 2. การตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาเล่าเรียน น าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี ครอบครัวอบอุ่น มีความสามัคคี สังคมสงบสุข  

 4. ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาชน การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลค่าของ 
  สินค้า สามารถขยายการตลาดได้ 

 5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
    6. ทรพัยากรธรรมชาติมคีวามอุดมสมบูรณ์ มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพษิ  

      2.6  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม 

    1. การพัฒนาการก่อสรา้งถนน ปรับปรุงบ ารุง ถนนท่อระบายน  า 
    2. การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า 
    3. การพัฒนาก่อสรา้งฝาย ขุดลอก ค ูคลอง ซ่อมแซมฝายน  าล้น 
    4. การพัฒนาการก่อสรา้งระบบประปา,บ่อบาดาล,ชลประทานขนาดเล็ก,ขนาดกลาง 

 กลยุทธ์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ 
    1. การพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพให้แก่ประชาชน 
    2. การพัฒนาระบบการเกษตร 

 กลยุทธ์ที่ 3  ดา้นสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    1. การพัฒนาส่งเสริมเดก็ เยาวชน พัฒนาสงเคราะห์คนยากจน,คนพิการและผู้สูงอายุ 
    2. การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   3. การพัฒนาบทบาทการรักษาความสงบภายใน 
    4. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
    5. การพัฒนาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
    6. การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
    7. การพัฒนาการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัย 

 กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการเมืองการบริหาร 
     1. การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้น ามีความรู้ดา้นการเมือง  การปกครองให้ประชาชนมีจิตส านึก

   บทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมดา้นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    2. การพัฒนาโครงการกอ่สร้างอาคารต่างๆ 
    3. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ์ที่  5  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    1. การพัฒนาโครงการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   1. มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
  และสังคม 

    2. มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้  เป็นแหล่งผลิตอาหารที่
  ส าคัญ 

   3. มีการพัฒนาระบบการศึกษา  
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 4. ส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา 
   5. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
    6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของต าบลถ  าวัวแดง โดยการน าข้อมูลพื นฐานของต าบลและผลการ
 พัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม รวมทั งนโยบายของรัฐบาล และปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ สามารถ
 น ามาวิเคราะห์ศักยภาพด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) โดยมีผลการ
 วิเคราะห์ภาพรวม ดังนี  
  3.1.1 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) พบว่า 
   3.1.1.1 จุดแข็ง (Strengh = S) 
   1. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อสร้าง
  รายได้ของประชาชน 
   2. ทรัพยากรภายในองค์กรมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
  ในต าบล 
   3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนอง
  ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
   4. ประชาชนเริ่มเล็งเห็นถึงความส าคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ น 
   5. เกษตรกรและกลุ่มต่างๆ มีการรวมตัวเข้มแข็ง 
   6. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
 
 

แผนงาน 
 
 

ผลผลิต / โครงการ 
 
 

เป้าประสงค์ 
 



 

   3.1.1.2  จุดอ่อน  (Weakness = W) 
   1. ยังขาดการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
   2. บริการด้านโครงสร้างพื นฐานไม่ทั่วถึง 
   3. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ขนาดใหญ่ 
   4. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ น 
   5. แหล่งท่องเที่ยวบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน  ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนา 
   6. ในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาวะอากาศที่แล้งยาวนาน 
   7. มีแหล่งน  าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 
   8. ประชาชนในบางพื นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
   9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถ่ินน้อย 
   10. ขาดบุคลากรในการให้ความรู้ แนะน าการประกอบอาชีพ 

  3.1.2 ปัจจัยภายนอก 
   3.1.2.1 โอกาส  (Opportunity = O) 
   1. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ 
   2. นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  
  ภารกิจหน้าที่และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
   3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
  ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
  สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว  และน ามาใช้ในการ
  ท างานได้ง่ายขี น 
   5. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
  ปลูกฝังค่านิยมอยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 
   3.1.2.2  อุปสรรค  (Threat = T) 
   1.งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียงพอ 
   2.สภาวะการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการ 
  พัฒนาท้องถิ่น 
   3. เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน  ท าให้ขาดแคลนน  าอุปโภค บริโภค  ในช่วงฤดูแล้งและในช่วง
  ฤดูฝนท าให้เกิดปัญหาอุทกภัย วาตภัย 
   4. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
  วัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ น 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน  ภายใต้สมมติฐาน  
(1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 

4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
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(2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4  
(3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
(4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 

0.8ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0  
(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ  
(6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 และ 13 

ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี  เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ นเป็นประเทศรายได้สูง
ในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3–2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่าง
ถาวรมากขึ น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  

(1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ น  

(2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  

(3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

(4) การเพิ่มขึ นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่า
ไทย 

(5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดแูลผู้สูงอายุเพิ่มขึ นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับ
ฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ น  

(6) เกณฑ์รายได้ขั นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั นสูงปรับตัวเพิ่มขึ นเฉลี่ยประมาณ 100-200 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ตามการเพิ่มขึ นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าว
ท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล

ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณว์า่
ในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้อง
น าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และ
ทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมขั นพื นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด 
และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจ
บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ นเป็นตัวเลขเบื องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

 

ความเหลื่อมล ้า 
ความเหลื่อมล  าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั งความเหลื่อมล  าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของ
ประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี ความเหลื่อมล  ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่าง เท่า
เทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 

ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง

หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื นที่นั นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื นฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาค
การค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั งนี  การเพิ่มขึ นของประชากรและแรงงานในพื นที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ น นอกจากนี  ความต้องการแรงงานที่มากขึ นจะมีส่วนเอื อหรือท า
ให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั งสถาบันการศึกษาในพื นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื อต่อการ

พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้
การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน 
หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อ
สาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐ และ
ต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลัก        ธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อ
ลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมทั งมีกลไกป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ น 
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บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษ

แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่
พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะ
ส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ น นอกจากนี  มีความต้องการ
สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั งเป็นโอกาส
ของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ

การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากขึ น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology หรือที่ เรี ยกว่ า  Internet of Things (เท ค โน โลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) 
เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการ
แข่งขันลดลง 

 

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่  

1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  
2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้

แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ นทั ง
การผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ  

3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั งและด้านโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคในระยะต่อไป  

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการ
มาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัว
เพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ นของขีดความสามารถใน 
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การแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น 
รวมทั งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย  าปัญหาความเหลื่อมล  า
ทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive 
Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 เน่ืองจาก  
1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ

แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ   
2) ปัญหาการสั่งสมหนี สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะ

พัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ
ส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่าย
ทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ  และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ  าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ น ท าให้เกิดความแห้งแล้ง
เป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิด
ความเสื่อมโทรม แหล่งน  าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื นที่ชุ่มน  า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั งขึ นและมี
ความรุนแรงมากขึ น ทั งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี  
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศ
ไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

 

วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันที่ 10กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) 
จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้
หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 
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ส่วนที่ 3 



 

ส่วนท่ี 3 การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                             แบบ ยท. 01 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานการ
คมนาคม 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
อบจ.ชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
 

กองส่งเสริมการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอื่น 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 
งบกลาง 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
ส านักปลัด 
 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอื่น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งบกลาง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

ส านักปลัด 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ส านักปลัด 
กองส่งเสริมการเกษตร 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสรา้งพื นฐาน
การคมนาคม 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

152 
 

26 

 
 
 

52,457,000 
 

8,100,000 

 
 
 

124 
 

26 

 
 

 
49,430,000 

 
8,100,000 

 
 
 

52 
 

26 

 
 
 

17,860,000 
 

8,100,000 

 
 
 

45 
 

26 

 
 
 

15,620,000 
 

8,100,000 

 
 

 
41 

 
26 

 
 

 
14,120,000 

 
8,100,000 

 
 
 

414 
 

130 

 
 
 

149,487,000 
 

40,500,000 
รวม 178 60,557,000 150 57,530,000 78 25,960,000 71 23,720,000 67 22,220,000 544 189,987,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
 

12 

 
 

500,000 
 

1,260,000 

 
 

1 
 

12 

 
 

500,000 
 

1,260,000 

 
 

1 
 

12 

 
 

500,000 
 

1,260,000 

 
 

1 
 

12 

 
 

500,000 
 

1,260,000 

 
 

1 
 

12 

 
 

500,000 
 

1,260,000 

 
 

5 
 

60 

 
 

2,500,000 
 

6,300,000 
รวม 13 1,760,000 13 1,760,000 13 1,760,000 13 1,760,000 13 1,760,000 65 8,800,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์                    
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน   
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน            
-แผนงานการศึกษา  
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ    
นันทนาการ                                                          

 
 
 

3 
9 
 

7 
 

17 
8 

 
 

 
320,000 
520,000 

 
1,040,000 

 
8,745,120 
1,290,000 

 

 
 
 

3 
9 
 

7 
 

17 
8 

 
 
 

320,000 
520,000 

 
1,040,000 

 
8,745,120 
1,290,000 

 

 
 
 

3 
9 
 

7 
 

17 
7 

 
 
 

320,000 
520,000 

 
1,040,000 

 
8,745,120 
1,090,000 

 

 
 
 

3 
9 
 

7 
 

17 
7 

 
 
 

320,000 
520,000 

 
1,040,000 

 
8,745,120 
1,090,000 

 

 
 
 

3 
9 
 

7 
 

17 
7 

 
 
 

320,000 
520,000 

 
1,040,000 

 
8,745,120 
1,090,000 

 

 
 
 

15 
45 

 
35 

 
85 
37 

 
 
 

1,600,000 
2,600,000 

 
5,200,000 

 
43,725,600 
5,850,000 
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แบบ ผ. 01 



 

29 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

-แผนงานสาธารณสุข                         
-แผนงานงบกลาง 

12 
4 

1,196,000 
17,116,000 

12 
4 

1,196,000 
17,116,000 

12 
4 

1,196,000 
17,116,000 

12 
4 

1,196,000 
17,116,000 

12 
4 

1,196,000 
17,116,000 

60 
20 

5,980,000 
85,580,000 

รวม 60 30,227,120 60 30,227,120 59 30,027,120 59 30,027,120 59 30,027,120 297 150,535,600 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 
-แผนงานบรหิารทั่วไป 
-แผนงานงบกลาง 

 
 

7 
2 

 
 

790,000 
960,000 

 
 

7 
2 

 
 

790,000 
960,000 

 
 

7 
2 

 
 

790,000 
960,000 

 
 

7 
2 

 
 

790,000 
960,000 

 
 

7 
2 

 
 

790,000 
960,000 

 
 

35 
10 

 
 

3,950,000 
4,800,000 

รวม 9 1,750,000 9 1,750,000 9 1,750,000 9 1,750,000 9 1,750,000 45 8,750,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

 
 
 

8 
1 
 
 

1 
 

 
 
 

950,000 
50,000 

 
 

100,000 
 

 
 
 

8 
1 
 
 

1 
 

 
 
 

950,000 
50,000 

 
 

100,000 
 

 
 
 

8 
1 
 
 

1 
 

 
 
 

950,000 
50,000 

 
 

100,000 
 

 
 
 

8 
1 
 
 

1 
 

 
 
 

950,000 
50,000 

 
 

100,000 
 

 
 
 

8 
1 
 
 

1 

 
 
 

950,000 
50,000 

 
 

100,000 
 

 
 
 

40 
5 
 
 

5 
 

 
 
 

4,750,000 
250,000 

 
 

500,000 

รวม 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 50 5,500,000 

รวมทั งสิ น 270 95,394,120 242 92,367,120 169 60,597,120 162 58,357,120 158 56,857,120 1,001 363,572,600 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาท่ี
น ามาจาก
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาชุมชน 

5 
 
 

51,400,000 
 
 

4 
 
 

51,000,000 
 
 

4 
 
 

51,000,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 

 

13 
 
 

153,400,000 
 
 

รวมทั งสิ น 5 51,400,000 4 51,000,000 4 51,000,000 - - - - 13 181,087,000 
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แบบ ผ. 01/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง      

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
1. ยุทธศาสตร์ทางด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม 
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงเก็บขยะ 
บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ 1  

เพื่อก่อสร้าง
อาคารโรงเก็บขยะ 
บ้านบุสีเสียด  
หมู่ที่ 1 

จ านวนอาคาร 1 หลัง 200,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้คัดแยก
ขยะ 

ประชาชนมี
อาคารโรงเก็บ
ขยะ ไว้คัด
แยกขยะ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 200,000 200,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้านโดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(เส้นกลางหมู่บ้าน) 
บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ 1  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 

25 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมเกรด
ปรับตลอดสายทาง 
บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง/ต่อ
เติมอาคารห้องเช่าของ
หมู่บ้าน 
บ้านบุสีเสยีด หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้าง/ต่อ
เติมอาคารห้องเช่า
ของหมู่บ้าน 
 

ห้องเช่าจ านวน 2 ห้อง 300,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนทีไ่ด้รับ
ประโยชน์ 

ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั งระบบ
สูบน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์ 
บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใช้ในการเกษตร 

ติดตั งโซล่าเซลล์พร้อม
อุปกรณ์สูบน  าเพื่อการเกษตร 

200,000 - - - - จ านวนจุดที่ติดตั ง
โซล่าเซลล์ 

ประชาชนมีน  า
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมเกรด
ปรับตลอดสายทาง 
บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
26 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนถาวร 
หมู่ที่ 2 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

300,000 300,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั ง/
ซ่อมแซม ระบบหอ
กระจายข่าว บ้านโนน
ถาวร หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสาร 

ติดตั ง/ซ่อมแซม ระบบหอ
กระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 1 จุด 

- - 40,000 - - ร้อยละของจ านวน
ประชากรใน
หมู่บ้านได้รับฟัง
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชน
ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูง
พร้อมติดตั งระบบสูบ
น  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์และวาง
ระบบท่อน  าประปา 
บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีระบบ
ประปาที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสรา้งระบบประปา 
หอถังพร้อม 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 400,000 - ร้อยละของ
ประชาชนในพื นที่
มีน  าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม หอกระจาย
ข่าวพร้อมระบบขยาย
เสียง   บ้านโนนเตาไห 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสาร 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน จ านวน 1 
จุด 

77,000 - - - - ร้อยละของจ านวน
ประชากรใน
หมู่บ้านได้รับฟัง
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชน
ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 

27 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมเกรด
ปรับตลอดสายทาง
(สายคลองแผงม้า) 
บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมเกรด
ปรับตลอดสายทาง
(สายฝายแม้ว)  
บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(เชื่อมต าบลท่าใหญ่ -
ต าบลถ  าวัวแดง) บ้าน
โนนเตาไห หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 500,000 - - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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        1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

28 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(บ้านนายโพธิ์) บ้าน
โนนเตาไห หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 500,000 - - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงลุกรังพร้อม
เกรดปรับตลอดสาย
ทาง บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้านโดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(ต่อจากเส้นเดิม) 
บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภยั 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามคลอง
ตาผึ ง บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน 1 แห่ง 
  

- 200,000 200,000 - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
29 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์  
บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค์ 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 

- 250,000 - - - จ านวนอาคารท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
พื นที่ใช้
ประโยชน์ใช้
สอย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างฝาย
น  าล้นคอนกรีต คลอง
หลวง  บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต 
คลองหลวงจ านวน 1 แห่ง 

- - - 500,000 - ปริมาตรน  าที่กัก
เก็บ 

ประชาชนมีน  า
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 300,000 300,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. อเนกประสงค์  
บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ใช้ประโยชน์ 

จ านวน 1 แห่ง - - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
พื นที่ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

23 โครงการถมสระน  า
สาธารณะหนองลาน 
บ้านโนนเตาไห  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือเพิ่มพื นท่ี
สาธารณะ 

ถมสระน  าสาธารณะ
หนองลาน 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละของ พื นท่ี
สาธารณะท่ี
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนมี
พื นที่ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 
 
 

30 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(เส้นศพด.บ้านโนน
ลาน-บ้านหนองหอย
ปัง)  บ้านโนนลาน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คุ้มบ้านน้อย บ้านนาง
วัชราภรณ์-บ้านนาย
นิยม)  บ้านโนนลาน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(เส้นไปล าน  าเจา)  
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากพนังส าราญ-นา
นายค าผุ)  บ้านโนน
ลาน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
31 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(บ.
โนนลาน-บ.หัวนาค า)  
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว  109.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คุ้มน้อย-นานาย
ถาวร)  บ้านโนนลาน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(บ้านนายค าผล-บ้าน
นายจิรายุ)  บ้านโนน
ลาน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบ
หมู่บ้าน  บ้านโนนลาน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนลาน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

- 300,000 300,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
32 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
เกรดปรับตลอดสาย
ทาง(เส้นศพด.บ้าน
โนนลาน-สามแยกบ้าน
หนองหอยปัง)  
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร (บ้าน
นายทรงศิลป-์นานาย
สมหมาย) บ้านโนน
ลาน หมู่ที่ 4 

เพ่ือใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 - - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างฝาย
แกนคันดิน 
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายแกนคันดิน 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 300,000 - - - ปริมาตรน  าทีกั่ก
เก็บ 

ประชาชนมีน  า
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

36 โครงการจัดซื อกล้อง
วงจรปิดพร้อมติดตั ง 
รอบหมู่บ้าน 
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 

เพื่อสอดส่องความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

จัดซื อกล้องวงจรปิดพร้อม
ติดตั ง รอบหมู่บ้าน 

300,000 300,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
ความอุ่นใจ 

กองช่าง 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 
 
 

33 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง บ้านโนนลาน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีระบบ
ประปาที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถัง 
จ านวน 1 แห่ง 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนในพื นที่
มีน  าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายหลังวัดศรีสุวรรณ
ไป อบต.)บ้านบ าเหน็จ
สุวรรณ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 - - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ศพด. - บ้านพ่อชื่น) 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 - - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(หลังศพด.– ฝายเก็บ
น  าหลังวัดศรีสุวรรณ) 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 - - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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34 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้านโดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร  
(เส้นค าเป้า)  
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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35 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

44 โครงการขุดลอกคลอง
มะเกลือ – คลองค าเป้า 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ปริมาณน  าท่ีกัก
เก็บ 

เกษตรกรมนี  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

45 โครงการซ่อมแซมหอถัง
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ระบบประปาที่
ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมหอถังประปา
หมู่บ้าน 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ปริมาณน  าท่ีกัก
เก็บ 

ประชาชนมี
น  าประปาใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายในหมู่บ้าน 
(บ้านนายสุนทร) 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนทีไ่ด้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายในหมู่บ้าน 
(บ้านนายกอง ม่วงสีเสียด) 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนทีไ่ด้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปญัหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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36 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน (นางหอม
จันทร์) บ้านบ าเหน็จ
สุวรรณ หมู่ที่ 5 

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนทีไ่ด้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมูบ่้าน 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุง /
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว บ้านบ าเหน็จ
สุวรรณ หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสาร 

ปรับปรุง / ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บ้าน  

40,000 40,000 - - - ร้อยละของ
จ านวนประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
ฟังข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ฟังข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุง
พื นท่ีสาธารณะ
(บริเวณตลาดนัด)
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือปรับปรุงท่ี
สาธารณะ 

ปรับพื นท่ีสาธารณะ  
จ านวน 1 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 - - ปริมาณดินที่ใช้
ในการถมท่ี 

ท่ีสาธารณะ
ได้รับการ
ปรับปรุงพื นท่ี 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับออกก าลังกาย  
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ส าหรับออก
ก าลังกาย  

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ น 

กองช่าง 
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37 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

52 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ   
บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองไทร 
จ านวน 1 แห่ง 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
เกษตรกรมีน  าใช้
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ น 

เกษตรกรมีน  าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมเกรด
ปรับตลอดสายทาง
(เส้นนาแม่ลูน เสนา
เสถียร) บ้านหนอง-
หอยปัง หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีความ
สะดวก ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมเกรด
ปรับตลอดสายทาง
(เส้นแม่ทองตาล  
ลาบุตร ถึงนาแม่เด็จ 
ผาชัยภูมิ)บ้านหนอง-
หอยปัง หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีความ
สะดวก ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 



 

45 

 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
38 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

55 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมเกรด
ปรับตลอดสายทาง
(เส้นนาพ่อสมมิตร) 
บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีความ
สะดวก ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปู่ตา 
บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

จ านวน 1 แห่ง 400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
พื นที่ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้านโดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (เส้นหน้า
บ้านนายสมศรี หงษ์
สาวงค์ ถึงบ้านแม่สมร 
ฤาชา) บ้านหนอง
หอย-ปัง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

450,000 450,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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39 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

58 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้านโดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (เส้นหน้า
บ้านนายสมศรี หงษ์
สาวงค์ ถึงสะพานล า
น  าเจา) บ้านหนอง-
หอยปังหมู่ที่ 6 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

450,000 450,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านแม่
ประกาย โชคเหมาะ) 
บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นบ้านนาง
อารี – สะพานล าน  า
เจา) บ้านหนองหอยปัง
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 
 
 

40 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน   
บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนทีไ่ด้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหิน
คลุกพร้อมเกรดบดอัด 
บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

64 โครงการขุดลอกคลอง
ค าเป้า (ตอนบน)  
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองค าเป้า จ านวน 
1 แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมนี  าใช้เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ น 

เกษตรกรมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
(โดม) ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
(โดม) 

จ านวน 1 หลัง - - - 400,000 - ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
พื นที่ท า
กิจกรรมและ
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

41 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหัวนาค า 
หมู่ที่ 7 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของประชาชน
ทีไ่ด้รับประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้านโดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (บ.พ่อจัน 
– สามแยก) 
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้านโดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (บ.พ่อสัน 
– หน้าวัด) 
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้านโดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ร้านค้า
ชุมชน – สามแยกศาล
ปู่ตา) บ้านหัวนาค า 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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42 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

70 โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมถนนลูกรัง
เข้าสู่พื นที่การเกษตร 
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายนานายจิตร-ภูค า
เป้า) บ้านหัวนาค า  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

500,000 500,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คุ้มน้อยเยซู) บ้านหัว
นาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น - 400,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(บ.
หัวนาค า-บ.โนนคูณ) 
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  96.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทางของ
ถนนที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

74 โครงการติดตั งระบบ
สูบน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร  
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน  าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระบบสูบน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 1 แห่ง 

200,000 200,000 - - - ร้อยละของเกษตรมี
น  าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียง 

เกษตรกรมีน  า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

43 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

75 โครงการซ่อมแซมหอ
ถังประปาหมู่บ้าน 
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
มีระบบประปาที่
ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมหอถังประปา
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของปริมาณ
น  าที่กักเก็บ 

ประชาชนมี
น  าประปาใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุง
ถนนเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก
บางช่วงบางตอน
พร้อมเกรดปรับตลอด
สายทาง บ้านบ่อทอง 
หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้าง
ฝายน  าล้นคอนกรีต
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
เกษตรกรมีน  า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง 
 

500,000 500,000 - - - ร้อยละของปริมาณ
น  าท่ีกักเก็บ 

เกษตรกรมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมหอถัง
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
มีระบบประปาที่
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมหอถัง
ประปาหมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของปริมาณ
น  าที่กักเก็บ 

ประชาชนมี
น  าประปาใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการเสริมผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ภายในหมู่บ้าน 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนภายในหมู่บ้าน 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

44 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

จ านวน 1 แห่ง 300,000 300,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนในต าบล
ที่ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีที่
สาธารณะไวใ้ช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน  บ้านบ่อทอง 
หมู่ที่ 8 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้าง
ระบบน  าประปาดื่มได้
ประจ าหมู่บ้าน บ้าน
บ่อทอง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้
ประชาชนมีน  า
ดื่มที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบน  าประปาดื่มได้ 300,000 300,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน  าดื่มที่
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน  า
ดื่มเพียงพอ 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามค าค้อ(นานาย
ทุย) บ้านห้วยคลอง
นา หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้การ
คมนาคม
สะดวก 
ปลอดภัย 

ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน 1 แห่ง 
  

200,000 200,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปาหมู่บ้าน 
(คุ้มค าค้อ) บ้านห้วย
คลองนา หมู่ที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ระบบประปาที่
ได้มาตรฐาน 

หอถังประปาหมู่บ้าน 300,000 300,000 - - - ร้อยละของปริมาณ
น  าที่กักเก็บ 

ประชาชนมี
น  าประปาใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

45 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปาหมู่บ้าน (คุ้ม
คลองพัฒนา) บ้าน
ห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาที่ได้
มาตรฐาน 

หอถังประปาหมู่บ้าน 300,000 300,000 - - - ร้อยละของปริมาณ
น  าที่กักเก็บ 

ประชาชนมี
น  าประปาใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้าง
อาคารตลาดนัดชุมชน  
บ้านห้วยคลองนา   
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นสถานที่
จ าหน่ายสินค้าของ
ชุมชน 

อาคารตลาดนัด 1 แห่ง 500,000 500,000 - -  ร้อยละของ 
ประชาชนทีไ่ด้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานทีไ่ว้
จ าหน่ายสินค้า 

กองช่าง 

87 โครงการถมท่ี
สาธารณะคุ้มคลอง
พัฒนา  บ้านห้วย
คลองนา  หมู่ที่ 9 

เพ่ือเพิ่มพื นท่ี
สาธารณะ 

ถมที่สาธารณะคุ้มคลอง
พัฒนา 

300,000 300,000 - - - ร้อยละของ พื นท่ี
สาธารณะท่ี
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนมี
พื นที่ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบ้านนายอู๊ด ขัน
ชารี) บ้านห้วยคลอง
นา  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
คุ้มคลองพัฒนา บ้าน
ห้วยคลองนา  หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์  

จ านวน 1 หลัง 500,000 500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
พื นทีใ่ช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(บ้านนายสมหมาย) 
บ้านห้วยคลองนา ม.9 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

46 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างฝาย
แกนคันดินห้วยโจด 
บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายแกนคันดิน 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 300,000 - - - ปริมาตรน  าที่กัก
เก็บ 

ประชาชนมีน  า
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างฝาย
แกนคันดินนานายบุญ
เลิศ สุจริต 
บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายแกนคันดิน 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 300,000 - - - ปริมาตรน  าที่กัก
เก็บ 

ประชาชนมีน  า
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

93 โครงการขุดลอกฝาย
สาธารณะนานาย
สมาน  บ้านห้วยคลอง
นา หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝาย 
จ านวน 1 แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีน  าใช้
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ น 

เกษตรกรมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

94 โครงการขุดลอกฝาย
สาธารณะนานาย
คะนอง  บ้านห้วย
คลองนา หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝาย 
จ านวน 1 แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีน  าใช้
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ น 

เกษตรกรมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

95 โครงการยกร่องพูนดิน
ถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นนานางอร 
บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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47 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

96 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหิน
คลุกพร้อมเกรดบดอัด 
เส้นวัดป่า-นานายถุย
บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

97 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหิน
คลุกพร้อมเกรดบดอัด 
เส้นคุ้มคลองพัฒนา – 
นานายค า บ้านห้วย
คลองนา หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหิน
คลุกพร้อมเกรดบดอัด 
เส้นนานายนนท์ 
บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบ้านนายหมี - 
นายแปร) บ้านห้วย
คลองนา  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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48 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

100 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหิน
คลุกพร้อมเกรดบดอัด 
เส้นนานางค า 
บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

101 โครงการยกร่องพูนดิน
ถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นนานายนนท์ – 
ลานมัน 
บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

102 โครงการยกร่องพูนดิน
ถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นไร่นางแหวน 
บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

103 โครงการยกร่องพูนดิน
ถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นนานายสนั่น 
บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนทีไ่ด้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

49 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

104 โครงการปรับปรุงถนน
โดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนภายในหมู่บ้าน 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

106 โครงการขุดลอกคลอง
ค าหมากเหม็น - คลอง
ม่วง บ้านภูผาทอง  
หมู่ที ่10 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองค าหมากเหม็น 
- คลองม่วง จ านวน 1 แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีน  าใช้
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ น 

เกษตรกรมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างฝาย
แกนคันดิน 
บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายแกนคันดิน 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาตรน  าที่กัก
เก็บ 

ประชาชนมีน  า
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พื นที่
การเกษตร 
บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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50 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

109 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน   
บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปาภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างหอถังประปา  
จ านวน 1 แห่ง 
 

500,000 500,000 - - - ร้อยละของปริมาณ
น  าที่กักเก็บ 

ประชาชนมี
น  าประปาใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้าง/ต่อ
เติมซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์   
บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื นที่ใช้ประโยชน์ 

ก่อสร้าง/ต่อเติมซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ 

200,000 200,000 - - - จ านวนอาคารท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
พื นที่ใช้
ประโยชน์ใช้
สอย 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน(คุ้มกาฬสิน)  
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

400,000 400,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างรั ว
ศาลาเอนกประสงค์
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

เพื่อปักเขตของ
ศาลา
เอนกประสงค์
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรั วศาลา
เอนกประสงค์ 

200,000 200,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนทีไ่ด้รับ
ประโยชน์ 

ศาลา
เอนกประสงค์
หมู่บ้านได้รับ
การปักเขต 

กองช่าง 



 

58 

 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 

51 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

114 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คุ้มโนนโคราช) บ้าน
วังทอง หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

115 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คุ้มโนน-ล าเจาะ) 
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(นายฉลอง-วัดป่า) 
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 500,000 500,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

117 โครงการยกร่องพูนดิน
ถนนเพื่อการเกษตร
(เส้นนายสุเทพ-ไร่นาย
แก่น) 
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

เพือ่ใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

118 โครงการปรับปรุงถนน
โดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(คุ้มกาฬสิน) 
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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52 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

119 โครงการติดตั งระบบ
สูบน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ระบบ 
ผิวดิน 
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าใช้อย่างท่ัวถึง 

ระบบสูบน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  

200,000 200,000 - - - ร้อยละของ 
ประชาชนมีน  าใช้
อย่างพอเพียง 

ประชาชนมีน  า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างฝาย
แกนคันดิน ภูเป้ง 
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายแกนคันดิน 
จ านวน 1 แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาตรน  าที่กัก
เก็บ 

ประชาชนมีน  า
ใชเ้พื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

121 โครงการปรับปรุงถนน
โดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

122 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมปรับ
เกรดตลอดสาย  
(เส้นหลังวัดใหม่เจริญ
ธรรม) บ้านหนองหอย
ปังพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เสน้ 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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53 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

123 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมปรับ
เกรดตลอดสาย พร้อม
วางท่อ 2 จุด (เส้น
หลังร.ร.หนองหอยปัง
ฯ) บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

124 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมปรับ
เกรดตลอดสาย  
(เส้นไร่นายเฉียว)  
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบสระ
ประมง 
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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54 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

126 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(นานางล าใย-นานาย
สุดใจ) 
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น 400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

127 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมปรับ
เกรดตลอดสาย (เส้น
นาแม่ทองตุ้ม) บ้าน
หนองหอยปังพัฒนา 
หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

128 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมปรับ
เกรดตลอดสาย (เส้น
นานายบุญจันทร์) 
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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55 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

129 โครงการติดตั งไฟ
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจและ
สะดวกสบายใน
การเดินทาง 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

130 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมปรับ
เกรดตลอดสาย  
(เส้นบ้านนายคะนอง -
ไร่นายแสวง)  
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

131 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมปรับ
เกรดตลอดสาย  
(เส้นนานางล าไย - 
นานางพิศมัย)  
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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56 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

132 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุกบางช่วง
บางตอนพร้อมปรับ
เกรดตลอดสาย  
(เส้นไร่นายสมศรี –  
นานางน่วม)  
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 300,000 300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปาระบบโซล่า
เซลล์  บ้านหนองหอย
ปังพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประปาที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างหอถังประปา  
จ านวน 1 แห่ง 
 

500,000 500,000 - - - ร้อยละของปริมาณ
น  าที่กักเก็บ 

ประชาชนมี
น  าประปาใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

134 โครงการขุดลอกคลอง
บง  บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใชอ้ย่างท่ัวถึง 

ขุดลอกคลองบง 
จ านวน 1 แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของเกษตร
มีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

เกษตรกรมีน  า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

135 โครงการขุดลอกคลอง
ตาค า 
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใช้อย่างท่ัวถึง 

ขุดลอกคลองตาค า 
จ านวน 1 แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของเกษตร
มีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

เกษตรกรมีน  า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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57 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

136 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าสาธารณะ 
อบต.ถ  าวัวแดง 
พร้อมถมดิน 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือบริการ
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
หรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

กว้าง 5.75 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 
สูง 4.20 เมตร 

900,000 900,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึ่ง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับบริการ
ห้องน  าอย่าง
ท่ัวถึง 

ส านักปลัด 

137 โครงการก่อสร้าง
ป้าย,ประตู และต่อ
เติมรั ว ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  าวัวแดง 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือบ่งบอกถึง
สถานท่ีราชการ
และป้องกัน
สถานท่ีของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างป้าย,ประตู และ
ปรับปรุงรั ว ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ถ  าวัวแดง 

420,000 420,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึ่ง
พอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบถึง
สถานท่ีของ
ทางราชการ
และสถานท่ี
ของทาง
ราชการได้รับ
การป้องกัน
ดูแลรักษา 

ส านักปลัด 

138 โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุของ 
อบต.ถ  าวัวแดง  
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือเก็บรักษา
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร 

800,000 800,000 800,000 - - จ านวนอาคาร 
1 หลัง 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ได้รับเก็บ
รักษาเป็น
อย่างดี 

ส านักปลัด 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 
 

58 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

139 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ 
อบต.ถ  าวัวแดง  
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

จ านวน 1 แห่ง 300,000 300,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนในต าบล
ที่ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมี
พื นที่ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

140 โครงการถมดินที่
สาธารณะ  
อบต.ถ  าวัวแดง  
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงท่ี
สาธารณะ 

ถมที่สาธารณะ  
จ านวน 1 แห่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณดินที่ใช้
ในการถมท่ี 

ท่ีสาธารณะ
ได้รับการ
ปรับปรุงพื นท่ี 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ม.5 ม.6 ม.12) 

เพ่ือสร้างศูนย์ฯ
ให้มีความ
ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
(ม.5 ม.6 ม.12) 

2,500,000 2,500,000 - - - ร้อยละของ 
ความปลอดภัย
ของอาคารเรียน
ของผู้ปกครอง
เพ่ิมขึ น 

มีอาคารเรียน
ท่ีเหมาะสม 
เป็น สัดส่วน
และถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าครู ศพด. 
บ้านบุสีเสียด  
หมู่ท่ี 1 

เพ่ือก่อสร้าง
ห้องน  าครูให้ถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน  า 1 ห้อง 40,000 - - - - จ านวนห้องน  าท่ี
ก่อสร้าง 

มีห้องน  าครู
เป็นสัดส่วน
และถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 

59 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

143 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าครู ศพด. 
บ้านโนนลาน  
หมู่ท่ี 4 

เพ่ือก่อสร้าง
ห้องน  าครูให้ถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน  า 1 ห้อง 40,000 - - - - จ านวนห้องน  าท่ี
ก่อสร้าง 

มีห้องน  าครู
เป็นสัดส่วน
และถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าครู ศพด. 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือก่อสร้าง
ห้องน  าครูให้ถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน  า 1 ห้อง 40,000 - - - - จ านวนห้องน  าท่ี
ก่อสร้าง 

มีห้องน  าครู
เป็นสัดส่วน
และถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าครู ศพด. 
บ้านหนองหอยปัง  
หมู่ท่ี 6 

เพ่ือก่อสร้าง
ห้องน  าครูให้ถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน  า 1 ห้อง 40,000 - - - - จ านวนห้องน  าท่ี
ก่อสร้าง 

มีห้องน  าครู
เป็นสัดส่วน
และถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าครู ศพด. 
บ้านบ่อทอง 
หมู่ท่ี 8 

เพ่ือก่อสร้าง
ห้องน  าครูให้ถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน  า 1 ห้อง 40,000 - - - - จ านวนห้องน  าท่ี
ก่อสร้าง 

มีห้องน  าครู
เป็นสัดส่วน
และถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าส าหรับเด็ก 
ศพด. บ้านหัวนาค า  
หมู่ท่ี 7 

เพ่ือก่อสร้าง
ห้องน  าส าหรับ
เด็กใหถู้ก
สุขลักษณะ 

ห้องน  า 1 ห้อง 100,000 100,000 - - - ร้อยละของ เด็ก
นักเรียนท่ีมี
ห้องน  าใช้ 

มีห้องน  า
ส าหรับเด็ก
เป็นสัดส่วน
และถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

60 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

148 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าครู ศพด. 
บ้านโนนลาน  
หมู่ท่ี 4 

เพ่ือก่อสร้าง
ห้องน  าครูให้ถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน  า 1 ห้อง 40,000 - - - - ร้อยละของ ครูท่ี
มีห้องน  าใช้ 

มีห้องน  าครู
เป็นสัดส่วน
และถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

149 โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียน (ประตู, 
หน้าต่าง,ทาสีอาคาร, 
ฝ้าเพดานรอบนอก
อาคาร) ศพด. บ้าน 
บุสีเสียด หมู่ท่ี 1 

เพ่ือซ่อมแซม
อาคารเรียน 

ซ่อมแซม ประตู, หน้าต่าง
,ทาสีอาคาร, ฝ้าเพดาน
รอบนอกอาคาร 

60,000 - - - - ร้อยละของ 
ความปลอดภัย
ของอาคารเรียน 

อาคารเรียน
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
ถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า ศพด.บ้าน
บุสีเสียด หมู่ท่ี 1 

เพ่ือลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

300,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน ์

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขงัของ
ศพด. 

กองช่าง 

151 โครงการติดตั ง
เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคารเรียน ศพด. 
บ้านโนนลานหมู่ท่ี 4 

เพ่ือติดตั ง
เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคารเรียน 

ติดตั งเหล็กดัดหน้าต่าง 30,000 - - - - ร้อยละของ 
อาคารเรียนได้รับ
การป้องกัน 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ได้รับการ
ป้องกันรักษา 

กองช่าง 

152 โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียน (หน้า
ต่าง,พื นอาคาร,ผนัง
ห้องอาคาร,เปลี่ยน
หลังคา) ศพด. 
บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ท่ี 6 

เพ่ือซ่อมแซม
อาคารเรียน 

ซ่อมแซม หน้าต่าง,พื น
อาคาร,ผนังห้องอาคาร
,เปลี่ยนหลังคา 

100,000 - - - - ร้อยละของ 
ความปลอดภัย
ของอาคารเรียน 

อาคารเรียน
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
ถูก 
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

61 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

153 โครงการก่อสร้าง
ประตู รั ว 
ศพด. บ้านหัวนาค า 
หมู่ท่ี 7 

เพ่ือปักเขตแดน
และสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
เด็กนักเรียน 

ก่อสร้างประตู รั ว ศพด. 
บ้านหัวนาค า 
 

200,000 - - - - ร้อยละของ 
อาคารเรียนได้รับ
การป้องกนั 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ได้รับการ
ป้องกันรักษา 

กองช่าง 

154 โครงการติดตั งเหล็กดัด
ประตู-หน้าต่างอาคาร
เรียน ศพด. บ้านบ่อ
ทองหมู่ท่ี 8 

เพ่ือติดตั ง
เหล็กดัดประตู-
หน้าต่างอาคาร
เรียน 

ติดตั งเหล็กดัดประตู-
หน้าต่าง 

40,000 - - - - ร้อยละของ 
อาคารเรียนได้รับ
การป้องการ 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ได้รับการ
ป้องกันรักษา 

กองช่าง 

155 โครงการต่อเติมรั ว
ด้านหลัง  
ศพด. บ้านบ่อทอง 
หมู่ท่ี 8 

เพ่ือปักเขตแดน
และสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
เด็กนักเรียน 

ต่อเติมรั วด้านหลัง ศพด.
บ้านบ่อทอง 

100,000 - - - - ร้อยละของ 
อาคารเรียนได้รับ
การป้องการ 

ทรัพยส์ินของ
ทางราชการ
ได้รับการ
ป้องกันรักษา 

กองช่าง 

156 โครงการถมดินปรับ
พื นดินบริเวณด้านหน้า  
ศพด. บ้านบ่อทอง 
หมู่ท่ี 8 

เพ่ือถมดินปรับ
พื นดินบริเวณ
ด้านหน้า ศพด. 

ปรับพื นดินด้านหน้า 
ศพด. บ้านบ่อทอง 

30,000 - - - - ร้อยละของ 
อาคารเรียนได้รับ
การปรับปรุง 

อาคารเรียน
ได้รับการ
ปรับปรุงดูแล
รักษา 

กองช่าง 

157 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร(เส้นไร่
ก านันสมศรี – ป่าปาร์ม) 
ถนนเช่ือมระหว่าง  
ต.ถ  าวัวแดง กับ ต.บ้าน
เจียง บ้านหนองหอยปัง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

158 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร 
(เส้นนาพ่อหนูโจม – 
นาพ่อเที่ยง) ถนนเช่ือม
ระหว่าง ต.ถ  าวัวแดง 
กับ ต.บ้านเจียง  
บ้านหนองหอยปัง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

159 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร 
(เส้นสามแยกบ้านคลอง
ไทร – ไร่พ่อส าฤทธิ์) 
ถนนเช่ือมระหว่าง  
ต.ถ  าวัวแดง กับ  
ต.บ้านเจียง  
บ้านหนองหอยปัง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

160 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าภายใน
หมู่บ้าน บ้านบุสีเสียด  
หมู่ท่ี 1 

เพ่ือลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

รางระบายน  าตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน ์

ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขังของ
ศพด. 

กองช่าง 
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1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

63 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

161 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร 
(เส้นสะพานล าน  าเจา – 
นาพ่อบุญกอง)  
ถนนเช่ือมระหว่าง  
ต.ถ  าวัวแดง กับ ต.บ้าน
เจียง บ้านหนองหอยปัง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

162 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร (เส้น
สะพานไม้ – ไร่พ่อราช) 
ถนนเช่ือมระหว่าง  
ต.ถ  าวัวแดง กับ  
ต.บ้านเจียง  
บ้านวังทอง หมู่ที ่11 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

163 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร 
(เส้นสามแยกถ  าผาทิพย์ 
– นานายอ้น) ถนนเชื่อม
ระหว่าง ต.ถ  าวัวแดง กับ  
ต.บ้านเจียง บ้านวังทอง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนจ านวน 1 เส้น 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมี
ความสะดวก 
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

รวม  163  โครงการ 52,457,000 49,430,000 17,860,000 15,620,000 14,120,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
1. ยุทธศาสตร์ทางด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม 
   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านบุสีเสียด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนถาวร 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนเตาไห 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า  
บ้านโนนเตาไห 
หมู่ที่ 3 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาดสาย
แรงต่ า หรือเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนหมู่
ที่ 3 ทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่พื นที่
การเกษตร 
บ้านโนนเตาไห 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่
พื นที่การเกษตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ตลอดทั งปีเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

64 
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   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนลาน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า  
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาดสาย
แรงต่ า หรือเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนหมู่
ที่ 4 ทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ตลอดทั งปีเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่พื นที่
การเกษตร  
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่
พื นที่การเกษตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ตลอดทั งปีเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
65 
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   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ที่ 5 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาดสาย
แรงต่ า หรือเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่พื นที่
การเกษตร  
บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่
พื นที่การเกษตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ตลอดทั งปีเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่พื นที่
การเกษตร  
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่
พื นที่การเกษตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ตลอดทั งปีเพิ่ม
มากขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านหัวนาค า 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง  
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาดสาย
แรงสูง หรือเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านบ่อทอง 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 
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   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

17 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านห้วยคลองนา 
หมู่ที่ 9 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาดสาย
แรงต่ า หรือเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านห้วยคลองนา 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า (สายลานมัน  
พ่อแปล – นายศักดิ์) 
บ้านห้วยคลองนา 
หมู่ที่ 9 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาดสาย
แรงต่ า หรือเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า (คุ้มค า
ค้อ) 
บ้านห้วยคลองนา 
หมู่ที่ 9 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาดสาย
แรงต่ า หรือเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาดสาย
แรงต่ า หรือเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 
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   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

22 โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
ถนนในการสัญจร 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
เส้นทาง 

ไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 11 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจและ
สะดวกสบายใน
การเดินทาง 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า  
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาดสาย
แรงต่ า หรือเป็นไปตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

ประชาชนหมู่
ที่ 11 ทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่พื นที่
การเกษตร(เส้นหลัง 
อบต.) บ้านหนองหอย
ปังพัฒนา หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่
พื นที่การเกษตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ตลอดทั งปีเพ่ิม
มากขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการใช้
เส้นทาง 

ไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 12 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจและ
สะดวกสบายใน
การเดินทาง 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

รวม  26  โครงการ 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000  
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ 
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
ขยะ โดยส่งเสริมการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 
การรณรงค์การ
บริหารจัดการขยะที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการ
ด าเนินการอื่นท่ี
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ เช่น 
ธนาคารขยะ ฯลฯ 

เพ่ือรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะตั งแต่ต้นทาง 

หมู่ท่ี 1-12 500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

งบประมาณ
การจัดเก็บขยะ
ของ อบต.ถ  า
วัวแดง เป็น
ศูนย ์

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์

ทางธรรมชาติ
ของโลก 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  1  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ 
    2.2  แผนงานเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 จัดตั งตลาดกลางใน
การจ าหน่ายสินค้า 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

จัดตั งตลาดกลางใน
การจ าหน่ายสินค้า  1  
แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตลาดกลางใน
การจ าหน่าย
สินค้า จ านวน 
1 แห่ง 

มีสถานท่ีใน
การจ าหน่าย
สินค้าของ
ชุมชน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้าน
การเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

จัดฝึกอบรส่งเสริม
ความรู้ด้านการเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ของครัวเรือน
ในพื นท่ีมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ครัวเรือนใน
พื นท่ีมีความรู้
ด้านการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้ด้าน
การเกษตรให้กับ
เกษตรกรในพื นท่ี 

มีการด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 65 
ของเกษตรกร
ในพื นท่ีท่ีได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ทางการ
เกษตร 

เกษตรกรใน
พื นท่ีท่ีได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ทางการ
เกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 โครงการประกวด
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้
ของครัวเรือน 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน 

มีการด าเนินงาน ปีละ 
1 ครั ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 12 หมู่บ้าน เกษตรกรใน
พื นท่ีท่ีได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ทางการ
เกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2.2  แผนงานเกษตร 

71 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการอบรมยุว
เกษตรกร  

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
ยุวเกษตรกร 

อบรมยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนในพื นท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มยุว
เกษตรกรใน
ระดับ
สถานศึกษาใน
พื นที ่

กลุ่มยุว
เกษตรกรมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

6 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวคุณภาพเพื่อ
รับรองมาตรฐานการ
ผลิตข้าว มาตรฐาน 
GAP 

เพ่ือส่งเสริม
เกษตรกรผลิต
ข้าวปลอดภัยสู่
ผู้บริโภค 

ด าเนินการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวคุณภาพเพื่อ
รับรองมาตรฐานการ
ผลิตข้าว มาตรฐาน GAP  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 65 
ของครัวเรือน
ในพื นท่ีมีข้าว
เพ่ือบริโภคที่
ปลอดภัย 

ราษฎรมีข้าว
เพ่ือบริโภคที่
ปลอดภัย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

7 โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์
ให้กับเกษตรกร 

ด าเนินการส่งเสริมให้
ความรู้ด้านการเกษตร
อินทรีย์ให้กับเกษตรกร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 65 ของ
เกษตรกรใน
พื นที่มีรายได้  
ลดรายจ่ายเพิ่ม
มากขึ น 

เกษตรกรใน
พื นที่มีรายได้  
ลดรายจ่ายเพิ่ม
มากขึ น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวพันธ์ุดี 

เพ่ือให้เกษตรกร
ผลิตข้าวพันธ์ุดี
และมีคุณภาพสู่
ผู้บริโภค 

สนับสนุนข้าวพันธ์ุดี ปี
ละ 1 ครั ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรใน
พื นที่มีข้าวพันธุ์
ดี มีคุณภาพ
ส าหรับ
เพาะปลูก 

เกษตรกรมีข้าว
พันธุ์ดีและมี
คุณภาพสู่
ผู้บริโภค 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการส่งเสริมการ
ท าเกษตรประณีต 

เพ่ือให้เกษตรกร
มีอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับ
ตนเอง 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท าเกษตรประณีตอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนได้รับ
การส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
ประณีต 

เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมการ
ท าการเกษตร
ประณีต 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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2.2  แผนงานเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

10 โครงการอบรม 
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

เพ่ือเพิ่มความรู้
ในการประกอบ
อาชีพของผู้น า
ชุมชนและ
เกษตรกร 

จัดอบรมศึกษาดูงาน  
ปีละ 1 ครั ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครั งท่ี
จัดอบรมศึกษา
ดูงาน ปีละ 1 
ครั ง 

ผู้น าชุมชนและ
กลุ่มกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

11 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และใช้ระบบสหกรณ์
เป็นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนโดยการ
รวมกลุ่มจัดตั งเป็น
สหกรณ์ 

เพ่ือให้ระบบ
สหกรณ์เป็น
กลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มใน
ระบบสหกรณ์ อย่างน้อย 
1 กลุ่ม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกลุ่มสหกรณ์ 
อย่างน้อย 1 
กลุ่ม 

กลุ่มสหกรณ์
สามารถด าเนิน
ธุรกิจได้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

12 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสหกรณ์
ให้แก่ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 

เพ่ือสร้างองค์
ความรู้การ
ประกอบ 
อาซีพด้านการ
สหกรณ์ 

ผู้น าชุมชน 
และประชาชน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้น าร้อยละ 
80 ได้รับ
ความรู้ 
ประชาชนร้อย
ละ 10 ได้รับ
ความรู้ 

ระบบเศรษฐกิจ
และสังคม
เข้มแข็งขึ น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม  12  โครงการ 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000  
รวมทั งสิ น  13  โครงการ 1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ทางด้านสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์
และช่วยเหลือผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริม
สวัสดิการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ในพื นที่ต าบลถ  าวัวแดง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 60 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
,ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริม
สวัสดิการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ในพื นที่ต าบลถ  าวัวแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการจัดหาเคร่ือง
กันหนาวผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสฯลฯ 

เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริม
สวัสดิการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผูย้ากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ฯลฯพื นท่ีต าบลถ  าวัว
แดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเคร่ืองกัน
หนาว 

ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส
ฯลฯ ได้รับ
เคร่ืองกันหนาว 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม  3  โครงการ 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000  
 

73 

แบบ ผ.02 



 

81 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ทางด้านสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ  

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

หมู่ท่ี 1-12 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดี
มีสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการจัดงานวัน
สตรีสากล 

เพ่ือสนับสนุน
กลุ่มสตรีให้มี
ศักยภาพย่ิงขึ น 

กลุม่สตรีภายในต าบล
เข้าร่วมกิจกรรม ปีละ 1 
ครั ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสตรี
ภายในต าบล
เข้าร่วม
กิจกรรมในวัน
สตรีสากล ปีละ 
1 ครั ง 

กลุ่มสตรีมี
ศักยภาพย่ิงขึ น 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการสนับสนุน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

เพ่ือสนับสนุน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

ด าเนินการสนับสนุน
โครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั งท่ีมี
การสนับสนุน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  
จ านวน 1 ครั ง 

สนับสนุน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 โครงการสมทบศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ต าบลถ  าวัวแดง 

เพ่ือสนับสนุน
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบล
ถ  าวัวแดง 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลถ  าวัวแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สมทบศูนย์
พัฒนา
ครอบครัว
ต าบลถ  าวัวแดง 
ปีละ 1 ครั ง 

ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
ต าบลถ  าวัวแดง
มีงบประมาณ
ในการ
ด าเนินงาน 

กอง
สวัสดิการฯ 
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    3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
สตรีต าบลถ  าวัวแดง 

เพ่ือสง่เสริม
กิจกรรมกลุ่มสตรี
ต าบลถ  าวัวแดง 

กลุ่มสตรีภายในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
กลุ่มสตรีได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

กลุ่มสตรีมี
ศักยภาพย่ิงขึ น 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนหรือผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมและ
ใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนท่ีสนใจ 
หมู่ท่ี 1-12 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน/
โครงการ
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนอยู่ดี
มีสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 โครงการเชื่อมรัก 
สานสัมพันธ์ อยู่แบบ
พอเพียง 

เพ่ือจัดโครงการ
เช่ือมรักสาน
สัมพันธ์ อยู่แบบ
พอเพียง 

จัดโครงการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั งท่ี
จัดฝึกอบรม 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 โครงการจัดซื อชุดผ้า
ห่มกันหนาว 

เพ่ือจัดซื อชุดผ้า
ห่มกันหนาว 

ประชาชนหมู่ท่ี 1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ในฤดูหนาว 

กอง
สวัสดิการฯ 

9 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
หนองบัวแดงเพื่อ
ด าเนินโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดย
ชุดปฏิบัติการประจ า
ต าบล 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ศป.ปส.อ.หนองบัวแดง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหายาเสพ
ติดในท้องถิ่น 
ท้องท่ีลด
น้อยลง 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

รวม  9  โครงการ 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ทางด้านสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร.  

เพ่ือเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ อปพร. 

สมาชิก อปพร. ต าบลถ  า
วัวแดง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อปพร.มีทักษะ
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงานมาก
ขึ น 

ส านักปลัด 

2 โครงการตั งจุดตรวจ
เทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่ 

เพ่ือให้บริการ
ด้านความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนใน
พื นท่ีในช่วง
เทศกาลส าคัญ 
เช่น เทศกาลปี
ใหม่  สงกรานต์ 

ช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่  
สงกรานต์ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได้
ทันท่วงทีทุก
เหตุ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

3 โครงการติดตั ง/
ซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิด  

เพ่ือป้องกันการ
โจรกรรมและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

จุดเสี่ยงต่างๆ ภายใน
ต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จุดเสี่ยงต่างๆ 
ท่ีติดตั งกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

4 โครงการติดตั ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เตือนอันตราย 

เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

จุดเสี่ยงต่างๆ ภายใน
ต าบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

ไม่มีอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

ส านักปลัด 
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3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการบริหาร
จัดการหน่วยกู้ชีพ 

เพ่ือให้การ
บริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ น 

หน่วยกู้ชีพต าบลถ  าวัว
แดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

การบริหาร
จัดการหน่วยกู้
ชีพมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ น 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันเด็กจมน  า 

เพ่ือให้เด็ก
ช่วยเหลือตนเอง
และสามารถเอา
ชีวิตรอดจากการ
จมน  า 

จัดฝึกอบรมอย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั งท่ี
จัดฝึกอบรม 

ลดการเสียชีวิต
ของเด็กจาก
การจมน  า 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

เพ่ือให้ความรู้แก่
เด็กนักเรียนและ
เยาวชนในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ฝึกอบรมแก่เด็กนักเรียน
และเยาวชน จ านวน 
200 คน/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้
และสามารถ
น าไปใช้เมื่อเกิด
เหตุการณ์ 

ส านักปลัด 

รวม  7  โครงการ 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000  

 
 
 
 
 
 
 

77 
 



 

85 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ทางด้านสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.4  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ด้านต่างๆ 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั น
พื นฐาน 

โรงเรียนในพื นท่ีต าบลถ  า
วัวแดง  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียนใน
โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ได้รับ
การพัฒนา 

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ใน
โรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื นท่ี 

เพ่ือส่งเสริม
โภชนาการท่ีดีแก่
เด็กนักเรียน 

โรงเรียน 6 แห่ง       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แห่ง 

2,356,640 2,356,640 2,356,640 2,356,640 2,356,640 ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมายท่ี
ได้รับอาหาร
เสริม(นม) ท่ีมี
คุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

3 สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื นท่ี 

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 
ส่งเสริม
โภชนาการท่ีดีแก่
เด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แห่ง 

946,680 946,680 946,680 946,680 946,680 ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมายที่ได้รับ
อาหารกลางวัน  
ที่มีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาใน
โรงเรียน,ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แห่ง 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียนใน
โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ได้รับ
การพัฒนา 

กอง
การศึกษา 
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    3.4  แผนงานการศึกษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งช่าติ 

เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ท่ีดี 
และเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
กล้าคิด กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ 

เด็กในพื นท่ีต าบลถ  าวัว
แดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กใน
ต าบลได้
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ท่ี
ดี  
เด็กกล้าคิด 
กล้าแสดงออก 
และพัฒนา
ตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ครูผู้ดูแล
เด็ก 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากร/ครู
ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

บุคลากร/ครูผู้ดูแลเด็ก 
สังกัด อบต.ถ  าวัวแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ของบุคลากร/
ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการ
พัฒนา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากครูท่ี
มีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการโรงเรียนสี
ขาว 

เพ่ือป้องกันยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนต าบลถ  าวัวแดง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
ได้รับความรู้ใน
การป้องกันยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการ
ท่ีดี 

ศพด. ทั ง 6 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
และ
ประสบการณ์ 
ที่ดี 

กอง
การศึกษา 
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3.4  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาโดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ
ส่งเสริมอาชีพใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนในต าบลถ้าวัว
แดง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียนได้
ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนทุกคน
มีความรู้นอก
ห้องเรียน
เพ่ิมขึ น 

กอง
การศึกษา 

10 โคงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน
ต าบลถ  าวัวแดง 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนและ
เยาวชนมีความรู้ 
คุณธรรม 
จริยธรรม  

เด็กและเยาวชนต าบลถ  า
วัวแดง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 
ของเด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลได้รับการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กนักเรียน
และเยาวชนมี
ความรู้ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

โรงเรียน 6 แห่ง       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา
ครบถ้วน 

โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา
และมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

12 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 6 โรงเรียน 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ครบถ้วน 

สนับสนุนอย่างน้อยปีละ 
1 ครั ง 

3,985,800 3,985,800 3,985,800 3,985,800 3,985,800 ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมายที่ได้รับ
อาหารกลางวัน  
ที่มีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการปฐมนิเทศน์
ผู้ปกครอง 

เพ่ือจัด
ปฐมนิเทศน์
ผู้ปกครอง 

จัดโครงการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั ง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนครั งท่ี
จัดโครงการ 

ผู้ปกครองได้รับ
การ
ปฐมนิเทศน์ 

กอง
การศึกษา 
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3.4  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ภายใน
ต าบล 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน
ต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ศพด. 
ได้รับปรับปรุง
ภูมิทัศน ์

ศพด. ได้รับ
การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

กอง
การศึกษา 

15 ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศกึษา
ครบถ้วน 

โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา
และมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

16 อุดหนุนโรงเรียน
ภายในต าบล เพ่ือ
ด าเนินโครงการเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารีศูนย์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาถ  าวัวแดง
ท่าใหญ่ 

เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาใน
พื นท่ี 

นักเรียนในพื นท่ีต าบลถ  า
วัวแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์
ทุกประการ 

นักเรียนใน
พื นท่ีได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

17 อุดหนุนโรงเรียน
ภายในต าบล เพ่ือ
ด าเนินโครงการกีฬา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
ถ  าวัวแดงท่าใหญ่ 

เพ่ือส่งเสรมิ
การศึกษาใน
พื นท่ี 

นักเรียนในพื นท่ีต าบลถ  า
วัวแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์
ทุกประการ 

นักเรียนใน
พื นท่ีได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

รวม  17  โครงการ 8,745,120 8,745,120 8,745,120 8,745,120 8,745,120  
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ก.  ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่ 3. ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตรท์างด้านสังคมและการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
    3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และจรรโลง
ไว้ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น  
-โครงการประเพณี
บุญบั งไฟ 
-โครงการประเพณี
วันเข้าพรรษา  
-โครงการรดน  าด าหัว
ผู้สูงอายุ 
-โครงการประเพณี
วันลอยกระทง 
-ประเพณีแห่กระธูป
บุญออกพรรษา 

ฯลฯ 

เพ่ืออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ประเพณีวัฒนธรรมและ
วันส าคัญต่างๆ ทาง
ศาสนา 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื นท่ี
ต าบลถ  าวัวแดง เช่น
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบล ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื นท่ี
ต าบลถ  าวัวแดง 

พื นท่ีต าบลถ  าวัวแดง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั ง 

เพ่ิมรายได้สู่
ระบบเศรษฐกิจ
ของต าบล 

กองการศึกษา 
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3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

3 โครงการกิจกรรม
เกี่ยวกับวันส าคัญ
ต่างๆ ทางศาสนา 
เช่น 
-วันเข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 
-วันวิสาขบูชา 
      ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริม
ประเพณีทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรม 

ประเพณีวัฒนธรรมและ
วันส าคัญต่างๆ ทาง
ศาสนา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา 
เทิดไท้องค์ราชัน 
 

เพ่ือต่อต้านภัย 
ยาเสพติดและ
เสริมสร้าง 
สุขภาวะอันด ี
แก่ผู้เล่นกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพ
ติด เสริมสร้าง
สุขภาวะอันดี
แก่ผู้เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด 
 

เพ่ือต่อต้านภัย 
ยาเสพติดและ
เสริมสร้าง 
สุขภาวะอันด ี
แก่ผู้เล่นกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพ
ติด เสริมสร้าง
สุขภาวะอันดี
แก่ผู้เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
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3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีบุญกระ
ธูปออกพรรษา 

เพ่ืออุดหนุน
โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกระ
ธูปออกพรรษา
อ าเภอหนองบัว
แดง 

อุดหนุนอ าเภอหนองบัว
แดง 1 ครั ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ
อุดหนุน 

ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอด 

กองการศึกษา 

7 โครงการประเพณีแห่
กระธูปบุญออก
พรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ประเพณีแห่กระธูปบุญ
ออกพรรษา 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดซื อเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อม
ติดตั ง   
อบต.ถ  าวัวแดง 

เพ่ือจัดซื อเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อม
ติดตั ง 

เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

200,000 200,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
ต าบลท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
อุปกรณ์ไว้ออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

รวม  8  โครงการ 1,290,000 1,290,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000  
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  3. ยุทธศาสตร์ด้านสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ทางด้านสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.6  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคในสัตว์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ปีละ 
1 ครั ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื นท่ีปราศจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค

พิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  ปีละ 1 
ครั ง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พื นท่ีปราศจาก
โรคไข้เลือดออก 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการจัดซื อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ส าหรับ
ก าจัดยุงลาย,วัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้า
ฯลฯ 

เพ่ือระงับและ
ป้องกันโรคติดต่อ
ในพื นท่ี 

พื นท่ีต าบลถ  าวัวแดง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 พื นท่ีปราศจาก
โรคไข้เลือดออก
และโรคพิษสุนัข
บ้า 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
และโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการจัดท าหมัน
สุนัขและแมวใน
ต าบลถ  าวัวแดง 

เพ่ือควบคุม
จ านวนประชากร
ของสุนัขและแมว 

สุนัขและแมวในต าบลถ  า
วัวแดง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน
ประชากรสุนัข
และแมวที่ถูก
ควบคุม 

สามารถควบคุม
สุนัขและแมวได้
ตามที่ก าหนด 

กอง
สาธารณสุข 
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    3.6  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

เพ่ือตอบเสนอง
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อบรม รณรงค์และ
ป้องกันด้านสาธารณสุข 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 สุขภาพ
ประชาชนดีขึ น 

ประชามี
สุขภาพดีขึ น 

กอง
สาธารณสุข 

6 สมทบกองทุน
ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ส่งเสริมการ
บริหาร
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน 

พื นท่ีต าบลถ  าวัวแดง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ด าเนินโครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ร้อยละ 100 

อสม.ได้จัด
โครงการ
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
ต าบล 

กอง
สาธารณสุข 

7 อุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ นทะเบียน
สัตว์ฯ 

เพ่ือรณรงค์และ
ป้องกันโรคพษิ
สุนัขบ้า 

ด าเนินการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั ง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ร้อย
ละ 100  

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กอง
สาธารณสุข 

8 อุดหนุนส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ด าเนินการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ร้อย
ละ 100  

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กอง
สาธารณสุข 
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         3.6  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาและซ่อมบ ารุง
เคร่ืองพ่นหมอกควัน
เบื องต้น 

เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจใน
การใชง้านเคร่ือง
พ่นหมอกควันได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และถูกวิธ ี

-พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
อบต.ถ  าวัวแดง 
-เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.ทั ง 2 
แห่ง 
-อสม.ทุกหมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ผู้ใช้งานเครื่อง
พ่นหมอกควัน
สามารถใช้ได้
อย่างถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการซ่อมแซม
บ ารุงเครื่องพ่น
หมอกควัน 

เพ่ือซ่อมแซม
บ ารุงเครื่องพ่น
หมอกควัน 

เคร่ืองพ่นหมอกควันของ 
อบต.ถ  าวัวแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
จ านวนเครื่องพ่น
หมอกควัน 

เคร่ืองพ่น
หมอกควัน
ได้รับการดูแล
บ ารุงรักษา 

กอง
สาธารณสุข 

11 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคอุบัติใหม ่

เพ่ือป้องกัน
ควบคมุโรคอุบัติ
ใหม ่

พื นท่ีต าบลถ  าวัวแดง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถควบคุม
โรคอุบัติใหม่ 

การแพร่ระบาด
โรคอุบัติใหม่
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 
ต าบลถ  าวัวแดง 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 

อสม.ทุกหมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

อสม.ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  12  โครงการ 1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000 1,196,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ทางด้านสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.7  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
สวัสดิการประชาชน
วันละบาท  
ต าบลถ  าวัวแดง 

เพ่ือสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ประชาชนวันละ
บาท 

กองทุนสวัสดิการ
ประชาชนวันละบาท 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองทุนฯมี
งบประมาณ
ด าเนินงาน
เพียงพอ 

กองทุนฯ
สามารถ
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 สนับสนุนเบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอรับ
เบี ยยังชีพ 

12,100,000 12,100,000 12,100,000 12,100,000 12,100,000 ผูสู้งอายุท่ียื่นค า
ขอรับเบี ยได้รับ
เบี ยยังชีพทุกคน 

สร้าง
หลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 สนับสนุนเบี ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ท่ียื่นค าขอรับ
เบี ยยังชีพ 

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 ผู้ปว่ยเอดส์ท่ียื่น
ค าขอรับเบี ย
ได้รับเบี ยยังชีพ
ทุกคน 

สร้าง
หลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 สนับสนุนเบี ยยังชีพ
คนพิการ 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการ 

ผู้พิการท่ียื่นค าขอรับเบี ย
ยังชีพ 

4,850,000 4,850,000 4,850,000 4,850,000 4,850,000 ผู้พิการท่ียื่นค า
ขอรับเบี ยได้รับ
เบี ยยังชีพทุกคน 

สร้าง
หลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้
พิการ 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม  4 โครงการ 17,116,000 17,116,000 17,116,000 17,116,000 17,116,000  
รวมทั งสิ น   60  โครงการ 30,227,120 30,227,120 30,027,120 30,027,120 30,027,120  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์ทางด้านการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั ง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั ง
ท่ัวไปหรือเลือกตั ง
ซ่อมฯ ในระดับ
ท้องถิ่นและ
ระดับชาติ การท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

การเลือกตั ง 
การท าประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั ง
ไปเลือกตั ง 

ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา- 
กษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
ได้รับการ
พัฒนา 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการ อบต. พบ
ประชาชน 

ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นใน
การแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในพื นท่ี 

จ านวน 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ของทุก
ครัวเรือนเข้าร่วม
ประชุม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผน
และโครงการ
พัฒนา 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 

ในพื นท่ีอบต.ถ  าวัวแดง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จัดเก็บภาษีได้
เพ่ิมมากขึ น 

การจัดเก็บภาษี
ได้ตาม
เป้าหมาย 

กองคลัง 
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4.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4 อดุหนุนอ าเภอหนอง
บัวแดง  เพื่อด าเนิน
โครงการจัดงานพิธี
ส าคัญของอ าเภอ
หนองบวัแดง 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนรัฐพิธี
ราชพิธี วันส าคัญ
ของชาติ 

รัฐพิธีราชพิธี วันส าคัญ
ของชาติ 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ทุกประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา- 
กษัตริย์ทรง
เป็นพระ
ประมุข 

ส านักปลัด  

5 รายจ่ายอื่นๆ  
- ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันท่ีเป็นกลาง
เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ อบต.
ถ  าวัวแดง 

เพ่ือเป็นส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้มารับ
บริการปฏิบัติงาน
ของ  
อบต.ถ  าวัวแดง 

พื นท่ีต าบลถ  าวัวแดง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อบต.ถ  าวัวแดง
ผ่านเกณฑ์
ประเมินทุกด้าน
ท่ีประเมิน 

ทราบความพึง
พอใจของผู้มา
รับบริการท่ีมี
ต่อการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.ถ  าวัวแดง 

ส านักปลัด 

6 อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

เพ่ือเป็นหน่วย
กลางในการ
ช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาหรือ
แนะน าแก่
ประชาชน เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ประกาศ
ระเบียบ 
กฎหมาย 

จ านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ
บริการจากศูนย์ฯ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  

ประชาชนได้รับ
บริการจาก
ภาครัฐอย่าง
ท่ัวถึง 

กองคลัง 
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4.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

7 โครงการประชาคม
หมู่บ้านต าบลถ  าวัว
แดง/สนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชน
ทุกหมู่บ้านเห็น
ความส าคัญของ
การประชาคม 

ออกประชาคมอน่างน้อย
ปีละ 1 ครั ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ได้รับทราบ
ปัญหาจาก
ประชาชน
โดยตรง 

ส านักปลัด 

รวม  7  โครงการ 790,000 790,000 790,000 790,000 790,000  
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  4. ยุทธศาสตร์ด้านสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์ทางด้านการเมืองการบริหาร 
    4.2  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม, กบท., 
กองทุนเงินทดแทน
ประกันสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่น
เพ่ือการ
ปฏบิัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงานส่วน
ต าบลพนักงานจ้าง  

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการ,
พนักงานจ้างมี
สวัสดิการท่ีดี 

ส านักปลัด 
 

2 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายใน
โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ี
หรือในกรณี
จ าเป็นฉุกเฉินไม่
สามารถ
คาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

พื นท่ี อบต.ถ  าวัวแดง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
และบรรเทา
ทุกข์จาก อบต.
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และทันท่วงที 

ส านักปลัด 
 

รวม  2  โครงการ 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000  
รวมทั งสิ น  9  โครงการ 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้
ในป่าชุมชน ป่าต้น
น  า ป่าสาธารณะ 
และการปลูกหญ้า
แฝกตามแนว
พระราชด าริ 

ส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื นท่ีปลูกป่าทดแทนใน
ต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติ
ของโลก 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการปลูกไม้ผล
เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจในชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื นท่ีปลูกป่าในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

เกิดการสร้าง
งานสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชน    
ในพื นที ่

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการฟื้นฟูแหล่ง
น  า สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอ
น  าตามแนว
พระราชด าริฯ 

ส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื นท่ีในต าบลถ  าวัวแดง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี  

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการล้อมรั วป่า
ชุมชน 

เพ่ือป้องกันการ
บุกรุกป่าชุมชน 

ป่าชุมชนภายในต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

ป้องกันการบุก
รุกปา่ชุมชน 

กองชา่ง 
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    5.1  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5 โครงการท าแนวกัน
ไฟป่าชุมชน 

เพ่ือป้องกันไฟปา่ ป่าชุมชนในพื นท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแนวกันไฟในป่า
ชุมชน 

ปัญหาไฟไหม้
ป่าชุมชนลดลง 

กองช่าง 

6 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ให้กับ
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ในพื นท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดฝึกอบรมปีละ 
1 ครั ง 

อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่ามี
ความรู้ในการ
ป้องกันไฟป่า
เพ่ิมขึ น 

สนง.ปลัด 

7 โครงการรักษ์น  า 
รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรม 
ชาต ิ

พื นท่ีในต าบลถ  าวัวแดง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ด าเนนิโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติ
ของโลก 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

8 โครงการพัฒนาป่า
ชุมชนต าบลถ  าวัวแดง 

เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้ชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

พื นท่ีในต าบลถ  าวัวแดง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ด าเนินโครงการ
อยา่งน้อยปีละ 1 
โครงการ 

สภาพป่าชุมชน
ตลอดจน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติในพื นท่ีมี
สภาพท่ีสมบูรณ์ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

รวม  8  โครงการ 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการอุทยานธรณี 
“ชัยภูมิจีโอพาร์ค” 

เพ่ือขับเคล่ือน
การด าเนินการ
จัดตั งอุทยาน
ธรณีชัยภูมิจีโอ
พาร์ค 

จัดตั งอุทยานธรณีชัยภูมิ
จีโอพาร์ค 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิง
ท่องเที่ยวใน
ด้านธรณีวิทยา 

กองการศึกษา 

รวม  1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ตกแต่งภูมิทัศน์ต าบล
ถ  าวัวแดง 

เพ่ือให้เกิดสภาพ
ภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

พื นท่ีต าบลถ  าวัวแดง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ด าเนินการปีละ 
1 ครั ง 

ต าบลมีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  
รวมทั งสิ น  10  โครงการ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง      

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
1. ยุทธศาสตร์ทางด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม 
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
(โดม)  
กลางหมู่บ้าน 
บ้านโนนถาวร  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
(โดม) 

จ านวน 1 หลัง 400,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
พื นที่ท า
กิจกรรม
และใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน ปี
(พ.ศ.2566 
- 2570) 
บ้านโนนถาวร  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 

2 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้าน
โดยการเสริมผิว
ทางแอสฟัลท์- 
ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนถาวร 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนจ านวน 1 เส้น  400,000 400,000 400,000 - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน ปี
(พ.ศ.2566 
- 2570) 
บ้านโนนถาวร  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 
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1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

3 โครงการขุดลอก
คลองห้วยยาง
เตี ย 
บ้านโนนถาวร 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใช้อย่างท่ัวถึง 

ขุดลอกคลอง 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 - - ปริมาณน  าท่ีกัก
เก็บ 

เกษตรกรมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน ปี
(พ.ศ.2566 
- 2570) 
บ้านโนนถาวร 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 

4 โครงการเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 
บ้านหนองหอย-
ปัง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใชอ้ย่างท่ัวถึง 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

200,000 200,000 200,000 - - ปริมาณน  าท่ีกัก
เก็บ 

เกษตรกรมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน ปี
(พ.ศ.2566 
- 2570) 
บ้านหนอง-
หอยปัง  
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

5 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
ชลประทาน
ขนาดเล็ก 
บ้านหนองหอย-
ปัง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใช้อย่างท่ัวถึง 

ก่อสร้างฝายชลประทาน
ขนาดเล็ก 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 - - ปริมาณน  าท่ีกัก
เก็บ 

เกษตรกรมี
น  าใช้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน ปี
(พ.ศ.2566 
- 2570) 
บ้านหนอง-
หอยปัง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ 51,400,000 51,000,000 51,000,000 - -  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ส้าหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส้าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
1. ยุทธศาสตร์ทางด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เช่ือมระหว่างต าบล  
สาย บ.ห้วยคลองนา –  
บ.โนนคูณ ต.บ้านเจียง 
อ.ภักดีชุมพล        
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหว่างต าบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง  4  เมตร 
ยาว  3,200  เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

2 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สาย บ.โนนลาน –   
บ.หัวนาค า  
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง  5  เมตร 
ยาว  6,000  เมตร 

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 
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 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้านโดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(แยกถนนใหญ่ –  
สามแยกวัดป่าบ้าน
โนนลาน) 
บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00  ม.  
ยาว 565.00 ม.  
 

890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายไปคลองค า
เป้า) บ้านบ าเหน็จ
สุวรรณ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00  ม.  
ยาว 1,220.00 ม.  
 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.9  
คุ้มคลองพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

สายที่ 1. 
ถนนกว้าง 5 เมตร  
ยาว 900 เมตร   
สายที่ 2. 
ถนนกว้าง 5 เมตร  
ยาว 300 เมตร   

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 
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 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านโนนเตา
ไห-บ.หนองหอยปัง 
กม.ที่ 3+290 ถึง  
กม.ที่ 4+774 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00  ม.  
ยาว 1,484.00 ม.  
 

4,950,000 4,950,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านโนนเตา
ไห-บ.หนองหอยปัง 
กม.ที่ 5+177 ถึง  
กม.ที่ 5+486 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00  ม.  
ยาว 309.00 ม.  
 

1,030,000 1,030,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านโนนลาน 
- บ้านหลักแดน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00  ม.  
ยาว 3,006.00 ม.  
 

9,990,000 9,990,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านโนนลาน 
- สถานีสูบน  าบ้าน 
โนนลาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00  ม.  
ยาว 1,144.00 ม.  
 

3,800,000 3,800,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 
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 1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้าน
บ าเหน็จสุวรรณ - 
บ้านโนนลาน 
(สายเตาเผาขยะ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00  ม.  
ยาว 2,825.00 ม.  
 

9,400,000 9,400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. คุ้มคลองพัฒนา
สาย  1   ม.9  
บ้านห้วยคลองนา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,125 เมตร   
  

3,800,000 3,800,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

12 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายบ้านภูผาทอง 
- บ้านหนองพวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00  ม.  
ยาว 643.00 ม.  
 

2,200,000 2,200,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านภูผาทอง 
- บ้านหนองพวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5.00  ม.  
ยาว 2,739.00 ม.  
 

9,200,000 9,200,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

14 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สาย บ้านโนนลาน –  
บ้านหนองหอยปัง 
 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้านเป็นไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง  4  เมตร 
ยาว  2,790  เมตร 

4,300,000 4,300,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชยัภูมิ 
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          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาประจ า
ต าบลถ  าวัวแดง 

เพื่อให้มีสนามกีฬา
ได้มาตรฐาน 

สนามกีฬา 
จ านวน 1 แห่ง 

3,000,000 3,000,000 - - - สถานที่แข่งขัน
กีฬาและฝึกซ้อม
กีฬา ที่ได้
มาตรฐาน 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ได้ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา
เพิ่มมากขึ นท า
ให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

จังหวัดชัยภูมิ 

16 โครงการก่อสร้าง
ก าแพงป้องกันตลิ่งพัง
ล าน  าเจา  
บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะบริเวณริม
ตลิ่งไม่ให้เกิดการ
พังทลาย 

ป้องกันริมตลิ่งถูกกัดเซาะ
จากน  าในบริเวณริมตลิ่ง
บ้านบุสีเสียด 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของระยะ
ความยาวของท่ีดิน
ริมตลิ่ง 

ที่ดินบริเวณริม
ตลิ่งไม่ถูกกัด
เซาะจากน  า 

จังหวัดชัยภูมิ 

17 โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน  าไฟฟ้าล า
น  าเจา บ้านโนนเตาไห 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างสถานีสูบน  าไฟฟ้า
ล าน  าเจา ม.3 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีน  าใช้
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ น 

เกษตรกรมีน  าใช้
อย่างเพียงพอ 

จังหวัดชัยภูมิ 

18 โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(บ.หัวนา
ค า-บ.โนนคูณ)  
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  96.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

400,000 400,000 - - - ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 
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1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน  าไฟฟ้าเข้าสู่
พื นที่การเกษตร  
บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างสถานีสูบน  าไฟฟ้า
เข้าสู่พื นที่การเกษตร 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีน  าใช้
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ น 

เกษตรกรมีน  าใช้
อย่างเพียงพอ 

จังหวัดชัยภูมิ 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (ถ  าผา
ทิพย์) บ้านวังทอง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยาง  
จ านวน 1 เส้น 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 

21 โครงการก่อสร้างฝาย
น  าล้นขนาดใหญ่ บ้าน
หนองหอยปังพัฒนา 
หมู่ที่ 12 

เพือ่ให้เกษตรกรมี
น  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน  าล้นขนาด
ใหญ ่

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีน  าใช้
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ น 

เกษตรกรมีน  าใช้
อย่างเพียงพอ 

จังหวัดชัยภูมิ 

22 โครงการก่อสร้าง
ก าแพงป้องกันตลิ่งพัง
ล าน  าเจา บ้านหนอง-
หอยปังพัฒนา  
หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะบริเวณริม
ตลิ่งไม่ให้เกิดการ
พังทลาย 

ป้องกันริมตลิ่งถูกกัดเซาะ
จากน  าในบริเวณริมตลิ่ง
บ้านหนองหอยปังพัฒนา 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของระยะ
ความยาวของท่ีดิน
ริมตลิ่ง 

ทีด่ินบริเวณริม
ตลิ่งไม่ถูกกัด
เซาะจากน  า 

จังหวัดชัยภูมิ 

รวม  22  โครงการ 210,260,000 210,260,000 158,190,000 158,190,000 158,190,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
1. ยุทธศาสตร์ทางด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม 
            1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า  
1.บ้านบ่อทอง –  
วังตะเคียน 
2.บ้านบ่อทอง - ภูเป้ง 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาด
สายแรงต่ า หรือเป็นไป
ตามแบบที่ อบต. ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช ้

ประชาชนหมู่ที่ 
8 ทุกครัวเรือน
ได้มีไฟฟ้าใช ้

จังหวัดชัยภูมิ 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง คุ้มจ าปา 
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชอ้ย่างท่ัวถึง 

โดยการปักเสาสูง-พาด
สายแรงสูง หรือเป็นไป
ตามแบบที่ อบต. ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช ้

ประชาชนหมู่ที่ 
11 ทุก
ครัวเรือนได้มี
ไฟฟ้าใช ้

จังหวัดชัยภูมิ 

รวม  2  โครงการ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000  
รวมทั งสิ น  24  โครงการ 212,060,000 212,060,000 159,990,000 159,990,000 159,990,000  
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าวัวแดง 

 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

 
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 

แบบ 2 บานเลื่อน   
จ านวน  2  หลัง 

11,400 - - - - ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก(ดีเซล) 
จ านวน  1  คัน 

1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 ส านักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 
จ านวน  1  ชุด 

50,000 - - - - ส านักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี ห้องประชุมสภา 
จ านวน  1  ชุด 

20,000 20,000 - - - ส านักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

รถบรรทุกน  าดับเพลิง 
จ านวน  1  คัน 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ส านักปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร  
จ านวน  7  หลัง 

39,900 - - - - กองคลัง 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์แบบดับเบิ ลแค็บ 
จ านวน  1  คัน 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 กองคลัง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าวัวแดง 

 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

 
8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์

แบบ 2 
จ านวน  1  เครื่อง 

30,000 - - - - กองคลัง 

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์  
แบบ 1 
จ านวน  1  เครื่อง 

8,900 - - - - กองคลัง 

10 การศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน  
จ านวน  9  ตัว 

45,000 - - - - กองการศึกษา 

11 การศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ชั น 
จ านวน  1  ตัว 

5,000 - - - - กองการศึกษา 

12 การศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมแบบติดเพดาน 
จ านวน  4  ตัว 

4,800 - - - - กองการศึกษา 

13 การศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะรับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กพร้อมเกา้อี  
จ านวน  36  ชุด 

162,000 - - - - กองการศึกษา 

14 การศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เครื่องวัดอุณภูมริ่างกาย
พร้อมอุปกรณ ์
จ านวน  6  เครื่อง 

15,000 - - - - กองการศึกษา 

 

106 



 

114 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าวัวแดง 

 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

 
15 การศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก 
จ านวน  3  เครื่อง 

66,000 - - - - กองการศึกษา 

16 การศกึษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ สแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบ 1 
จ านวน  1  เครื่อง 

16,000 - - - - กองการศึกษา 

17 สาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 
แบบ 2 บานเลื่อน   
จ านวน  1  หลัง 

5,700 - - - - กองสาธารณสุข 

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ   
จ านวน  1  คัน 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุข 

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถกู้ชีพ   
จ านวน  1  คัน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองสาธารณสุข 

20 สาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องส ารองไฟ 
จ านวน  1  เครื่อง 

2,500 - - - - กองสาธารณสุข 

21 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์แบบดับเบิ ลแค็บ 
จ านวน  1  คัน 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 กองสวัสดิการฯ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าวัวแดง 

 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

 
22 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

จ านวน 1 เครื่อง 
4,000 - - - - กองสวัสดิการฯ 

23 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
แบบ 2 บาน 
จ านวน 2 หลัง 

11,400 - - - - กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 

35,000 - - - - กองช่าง 

25 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์
(ส าหรับเขียนแบบ) 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 - - - - กองช่าง 

26 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์อิ งค์เจ็ท 
จ านวน 1 เครื่อง 

5,000 - - - - กองช่าง 

27 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมอร์ส  จ านวน 2 
เครื่อง (หมู่ที่ 8) 

40,000 - - - - กองช่าง 

รวม  27  โครงการ 9,999,600 9,412,000 9,392,000 9,392,000 9,392,000  
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ส่วนที่  4 

การติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่  4 การตดิตามและประเมินผล 
 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ  
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนา
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่  สอดคล้องกับพันธกิจ 
ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ  โครงการพัฒนานั นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั นตอนดังนี   

  ขั นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดกรอบ แนวทาง และ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น และประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ ดังนี  
  1.1  การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน  
ก าหนดแนวทางการ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี    
    1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
     2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
     3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล  
     4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน ประสิทธิภาพ 
     5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ  
     6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ นจากกิจกรรม  
     7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั งหมดที่ก าหนด  มาใช้ หรือ 
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้ โดย
อย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้า  ของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั งนี  ขึ นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา  
  1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี   
     1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
     2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
     3) การประเมินผลกระทบ  
 

  ขั นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและ
ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ขั นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้  ตั งแต่ก่อนเริ่ม
โครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ นสดุโครงการ 
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  ขั นตอนที่ 4   รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  

  ขั นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ  พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้  

2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และ
ข้อ 31   
 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
   (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   (4) หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ  อีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหนง่คราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี   
    (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง ภายในเดือน  ธันวาคมของทุกปีทั งนี ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
    (4) แต่งตั งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ  หรือร่วมด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั นตอนด าเนินการ ดังนี   
    (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของ
งานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น  
    (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
    (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
    (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ  ประเมินผลรายงานผลการ
ด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพื่อประเมินผลการรายงานผล 
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
    (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและ 
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ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่กันอย่าง นอ้ยปีละหน่ึงครั ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีทั งนี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั นตอนการติดตาม
และประเมินผลดังนี   
     1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ  พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
      2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
      3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล     
         4. ประชุมชี แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียม
ข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื นที่จริง 
       5. ลงพื นที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่ก าหนด  
       6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ แนวทางและ
วิธีการที่ก าหนด  
 
 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
   (1 ) แบบตัวบ่งชี การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan& Norton   
   (3 ) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
   (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
   (5 ) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัด
กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ นหรือ Problem-Solving Method  
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
   (11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ น ทั งนี ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1 )-(1 0) หรือเป็น
แบบผสมก็ได้ 
   - เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  (Time) 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
   - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
   - วัดผลนั นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ (Impact) 
    - โครงสร้างพื นฐานได้รับการพัฒนาดีขึ น 
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 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน สง่เสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4 ประการ (PEST) 
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและ
อยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ทั ง 4 ประการ ดังนี  

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมือง

ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. 
เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั นๆ 
เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อ
การเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง
ระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้
เฉพาะท้องถิน่ที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็ น
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง(Centralization) 
หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความ
เคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถ่ินด้วยกันเองนั น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุ กฝ่ายควรต้องรู้ความ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะ
การเมืองท้องถ่ินเหล่านี มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่น
ควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถ่ินให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้
สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change 
Agent) อย่างแท้จริง 

 
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆที่

กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไข 
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ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆ
จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่
พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงิน
เพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั ง รวมตลอดถึงปัญหา
ความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบใน
ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก  “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาใน
ประเด็นนี  

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั น การปฏิบัติงานในแต่ละพื นที่ก็ต้อง

เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื นที่อาจเป็นสังคมของ
คนคริสต์หรืออิสลาม บางพื นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื นที่
ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื นที่อาจเป็นสังคมที่
ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจาก
สาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่
ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็น

ประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับ
กรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัย
อยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้
ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 

4.1 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง 

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให ้

สามารถด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณนั น  
4) ควรพิจารณาตั งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตล่ะด้านที่จะต้อง 

ด าเนินการ ซึง่จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั งจา่ยรายการใหม่ 
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