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คํานํา 

 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)   ฉบับนี้เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินท่ีกําหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและนําไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท้องถ่ินท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึง
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาในการจัดทําแผนพัฒนานั้น  ก็ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเพ่ือสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเป็นปัญหาหลักและมีความจําเป็นเร่งด่วน  ภายใต้ข้อจํากัดด้าน
งบประมาณของท้องถ่ิน 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  จะช่วยให้การ 
พัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังประหยัดเวลา งบประมาณ บุคลากร 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
 

 

 

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

  

  



1 

 

 

ส่วนท่ี 1  

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล 
 ตําบลบ้านเพชร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอภูเขียว  ห่างจากอําเภอภูเขียว
ประมาณ  17 กโิลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับตําบลสามสวน  อําเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับตําบลบ้านดอน  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตําบลบ้านดอน  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตําบลโอโล  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

  

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
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เน้ือท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีเนื้อที่ทั้งหมด 30,065 ไร่  หรือ  48.105  ตารางกโิลเมตร 

 -  พื้นที่ในหมู่บ้านต่าง  ๆ     จํานวน  2,170          ไร่ 
 -  พื้นที่กสิกรรม    จํานวน  32,288   ไร่ 
 -  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   จํานวน  4,607    ไร่ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเป็นพื้นที่ราบ ลาดเอียงไป ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามการไหลของน้ําในลําห้วยต่าง  ๆ   

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อยูใ่นภูมิอากาศแบบมรสุมเขต

ร้อน  มี 3 ฤดูกาล  คือ ฤดูร้อน  ฤดูหนาว และฤดูฝน  โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไป
ตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับ
กับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน  

1.4 ลักษณะของดิน  ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีลักษณะทั้งดินทราย  ดิน

เหนียว และดินร่วนปนทราย โดยภาพรวมก็เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชต่างๆ 

1.5  ลักษณะของแหล่งนํ้า  

แหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
               มีลําห้วยจํานวน     9    สาย     ดังนี้ 

1. ลําห้วยสิม          ตั้งอยู่บ้ายเพชร หมู่ที่  1 และบ้านหนองงูเหลือมหมู่ที่  6 
2. อ่างเก็บน้ําบ้านเพชร  ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 
3. ลําห้วยวังงิ้ว   ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่ 3 
4. ลําห้วยหมาตาย  ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่ 3 
5. ลําห้วยทราย  ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่ 3 
6. อ่างห้วยวังขาม  ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 4 
7. สระหนองขาม  ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 4 
8. สระหนองสระเนตร  ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 4 
9. สระหนองเครือตับปลา ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 4 
10. ลําห้วยสวนหม่อน          ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่  5  
11. ฝายรัฐบาล   ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่ 5 
12. สระหนองบา  ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่ 5 
13. ลําห้วยหลุบโจด       ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่  6 
14. สระหนองงูเหลือม  ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 6  
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15. ลําห้วยซัน   ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่  6 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  มีเขตการปกครองทั้งหมด  5 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่  1  บ้านเพชร  นอกเขตเทศบาลบางส่วน 
 หมู่ที่  3   บ้านกุดขอนแก่น เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 หมู่ที่  4  บ้านหนองขาม  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 หมู่ที่  5  บ้านโป่งโพธิ์  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 หมู่ที่  6  บ้านหนองงูเหลือม เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับและทุกประเภท  เช่น  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลและ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยการรณรงคใ์หไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์  โดยการอนุญาตให้พนักงานส่วนตําบล  โดยการรณรงคใ์หไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์  โดยการอนุญาตให้พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและดําเนินการตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งมอบหมาย/ร้องขอ 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลจํานวนประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีจํานวนประชากร
ทั้งหมดดังนี้     

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเพชร หมู่ที่ 1 90 92 182 69 

2 บ้านกุดขอนแก่นหมู่ที่ 3 305 300 605 187 

3 บ้านหนองขามหมู่ที่ 4 366 329 695 181 

4 บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 422 444 866 233 

5 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 428 439 867 243 

 รวม 1,611 1,604 3,215 913 

           ท่ีมา : ข้อมูลจาก สํานักงานทะเบียนอําเภอภูเขียว  ณ  20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
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 3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 538 532 อายุต่ํากว่า 18 ปี 

จํานวนประชากร 787 796 อายุ 18-60 ปี 

จํานวนประชากรผู้สูงอายุ 236 278 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,561 1,606 ทั้งสิ้น 3,167  คน 

 

4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  4  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1  แห่ง    
ดังนี้ 
  -  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น     ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
  -  โรงเรียนบ้านหนองขาม        ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
  -  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์         ตั้งอยู่หมู่ที่  5 
  -  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม  ตั้งอยู่หมู่ที่  6 
  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งอยู่หมู่ที่  5 

 4.2 สาธารณสุข 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ไม่มีสถานีอนามัย และโรงพยาบาลเนื่องจากเป็น 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเป็นองค์กรขนาดเล็ก  ประชาชนส่วนใหญ่   จะใช้บริการจากทาง
โรงพยาบาลประจําอําเภอภูเขียว  หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเพชร  แต่อยูใ่นเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว   

 4.3 อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรไม่มีเหตุอาชญกรรมเกิดขึ้น จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน
พบว่าส่วนมากครัวเรือนจะมีการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง 

 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ยังไม่พบผู้ค้าหรือผู้เสพเหตุเพราะได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา 
ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด การแกไ้ขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น คือ มีการรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรได้ดําเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
 (1) ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ 
 (2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 (3) ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
 (4) ตั้งโครงการการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสไร่ที่พึ่ง 
 (5) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
           5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  มี ดังนี้ 
1. เส้นทางจากแยกหนองแวงถึงบ้านแท่น  จะผ่านหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน 

เพชร 
2. เส้นทางจากเทศบาลตําบลบ้านเพชรภูเขียว ถึง บ้านหนองงูเหลือมซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทําการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรในปัจจุบัน 
3. เส้นทางถนนภายในหมู่บ้านเช่ือมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านส่วนมากจะเป็นถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  และถนนลูกรังตามเส้นทางต่าง  ๆ 

 5.2 การไฟฟ้า 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีการขยายไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกครัวเรือนและมีการ
ขยายไฟฟ้าไปสู่แหล่งการเกษตรซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนต่างๆก็ยังไม่
สามารถดําเนินการได้ครอบคลุมทั้งหมด  

 5.3 การประปา 
  ตําบลบ้านเพชรยังใช้ประปาแบบบาดาลทุกครัวเรือน 

 5.4 โทรศัพท์ 
  ประชาชนส่วนมากจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจํานวนมากตามสมัยนิยม  และก็มี
โทรศัพท์บ้านของทโีอทใีช้เป็นบางบ้าน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป  ค้าขายในรูปแบบการค้าปลีกภายในหมู่บ้าน  
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การทอผ้า  การเย็บผ้า 
พืชเศรษฐกิจ  ได้แก่ข้าว  ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธ์  กข.6  และข้าวหอมมะลิ 105   
พืชไร่  ได้แก่  อ้อย  ยางพารา เป็นต้น   



6 

 

 

สัตว์เศรษฐกิจ  ได้แก่  โค  กระบือ  หมู  ไก่พื้นเมือง  เป็ดเทศพันธ์พื้นเมืองและลูกผสม 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด  โดยการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้กับหมู่บ้านหรือวัดตามความเหมาะสม  เช่น  เทศกาลสงกรานต์  ประเพณีทอด
เทียนจํานําพรรษาในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  เทศกาลวันลอยกระทง  ซึ่งเป็นโบราณ
สถานที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน   ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้อนุรักษ์สืบทอดกันมาเช่น การทําเครื่อง
จักสาน การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม ทอเสื่อจากต้นกก  การจับปลา 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ทํ าให้ ป ระชาชน เกิ ดความตระห นักและรู้สึ กหวงแหนมองเห็นถึ งป ระโยชน์ ของก ารดู แล
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อกําหนดขอบเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน  ประชาชนเข้ามา
รวมกลุ่มปลูกป่า  ทั้งนี้ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมให้มากขึ้นกว่านี้   เนื่ องจากท้องถิ่ นและชุมชนกําลังขยายตัวเพิ่ มขึ้นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมีมาก  และปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น  จึงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมมี
ปัญหามากขึ้นเป็นลําดับ 

 
  

 



ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังของราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้
อย่างชัดเจนว่าในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วน
ที่สูงขึ้นมีอัตรากําลังมากขึ้นรวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกําหนด
จุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ
ด้านอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถ
บริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อนําไปสู่การกําหนดจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาการกําหนดภารกิจและแนวทางการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่ง
จะช่วยให้การกําหนดแผนงาน/โครงการมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ซึ่งนอกจากจะทําให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการสําคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือการกําหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่
กําหนดไว้ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วการบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเมื่อมีปัญหาอย่างซ้ําซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังอาจทําให้ปัญหามีความ
รุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ดังนั้นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้จึงเป็น
โอกาสอันดีที่จะได้กําหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
และศักยภาพอย่างเป็นระบบซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
  



 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 1.1 ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 1.2บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ  

พร้อมในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความม่ันคง 1.  
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดย 

ประชาคมระหว่างประเทศ 
 1.5การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

        2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
         2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
         4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามาเป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด 

การตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้

ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 

 5.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง
ลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
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 5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 

 5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 2.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561-2564) 
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  1.1  เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

1.2  เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและ 

ประเทศ 

 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
2.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ40ที่มีรายได้ 

ตํ่าสุด  
2.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
2.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการ 

เพิ่มรายได้ต่อหัว     
3.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ 

ใหม่  
                   3.3 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.4. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน  
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ  
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3.5 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
ในการ แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังน้ี 

3.5.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตของสินค้าและบริการ  

3.5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายไดใ้หม่ที่สําคัญ พัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหฐ้าน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  

3.5.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ  
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.5.4เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสําคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรม 
แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐาน
ของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

3.5.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่  
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
          3.5.6 เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ 
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ   

3.5.7 เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน  
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

3.5.8 เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณใ์ห้  
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

 4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  4.2 สร้างความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  
  4.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  4.4พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

 5. ด้านความมั่นคง 
  5.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน รวมทั้ง
ป้องกันปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
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  5.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกําลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   
  5.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความม่ันคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

 6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอํานวยความสะดวกด้วย
ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  

 7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
  1.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า 
รวมทั้งมีกลไก กํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   
  1.2 เพื่อสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่าง
ทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอรใ์ห้มีความม่ันคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  1.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําประปาทั้ง
ในเชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไก
การบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ  
  1.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการ
นําเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  8.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
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  8.2 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนําเทคโนโลยไีปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  8.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  8.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้
สามารถ ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

 9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
  9.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น  
  9.2 เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  9.3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  9.4 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และ การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
  10.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเช่ือมโยงสําคัญ
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย  
  10.2 เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  10.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย
ในกรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

 
1.3  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้า
ชายแดน และโลจิสติกส์” 

  เป้าประสงค์รวม 
  1.เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
  2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอารยธรรมและไหมเช่ือมโยงกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
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  3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้า
ในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัว
โลก 

2.ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้า
ชายแดน 

3.พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
ตําแหน่งการพัฒนา 
1.เป็ น ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพ ลังงานทดแทนที่ สํ าคัญ ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอารยธรรมและไหม 
3.เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้า

ชายแดน 
4.เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ( พ.ศ. 2561 –2564 ) 
 

กําหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์หลัก  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  -  2564  ดังนี้ 
 1. ตําแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ 

1.1 เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางสินค้าเกษตรท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน 
1.2 เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียง 
1.3 เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
1.4 เป็นเมืองท่ีสังคมมีคุณภาพม่ันคงและปลอดภัย 

2. วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 
    “เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและส่ิงแวดล้อม มีคุณภาพอย่างย่ังยืน” 
 3. พันธกิจ 

3.1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค 
3.2  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3.3  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
3.4  พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เป้าประสงค์รวม   
   4.1 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
  4.2 สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
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  4.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนา 
  4.4 ประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ม่ันคงและปลอดภัย 
 5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 
  5.1  อัตราการขยายตัวของ GPP เพ่ิมข้ึน 
  5.2  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  
   5.3  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  
    5.4  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียว 
    5.5  รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
     5.6  จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.7  สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง  
  5.8  จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
  5.9  ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
  5.10 ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
  5.11 ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
  5.12  อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ในจังหวัดลดลง 
  5.13  สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน 
   
   6. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

6.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 

 เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
                   1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
                   2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
                   3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
      4. รายได้ของครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์  
    1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 
  2. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 

 3. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ 
  4. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและบริการ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
  1.การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
                   1.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือให้
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างย่ังยืน 
                   1.2  บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานโดยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ํา 
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                  1.3  การเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้น้ําภาคเกษตร เพ่ือสนับสนนุการเพ่ิมประสิทธภิาพใน
การผลิต 
        2.  พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก 
ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 

   2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์  เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม  รวมท้ังพัฒนา
ระบบการจัดการด้านการตลาด 

  2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง  
  2.3 ส่ งเสริมและพัฒ นาการปลูกห ม่อน เลี้ ย งไหมเพ่ือให้ ได้ผลิตภัณ ฑ์ ไหม 

ท่ีมีคุณภาพ 
 
  2.4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดย

ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
   2.5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรในระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 

        2.6 ส่ ง เส ริ ม ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี ด้ า น ก า ร เก ษ ต ร 
ท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

   2.7  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  โดยการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้และพัฒนาองค์
ความรู้ให้ชุมชน  สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรและอาหาร 
               2.8  สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 

         2.9  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
         2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจําหน่ายผลผลิต  
  2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและปรับเปลี่ยนการ

ผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 
  3.  พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
       3.1  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
           3.2 ส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
อินทรีย์ และการทําเกษตรย่ังยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
            3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร  
และพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า 
        4.  พัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร และการถือครองท่ีดิน 
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          4.1 วางระบบการถือครองท่ีดินการจัดท่ีดินทํากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการ
ออกโฉนดท่ีดินให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม 

        4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ท่ีทํากิน และ
ประชาชนท่ียากจนให้มีท่ีดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  

       4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน โดยกําหนดแนวเขตการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม  
ท้ังเขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดทําผังเมือง และผังชุมชน  
       5. พัฒนาอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

         5.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
           5.2  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน  
อุตสาหกรรมสิ่งทอ   และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 
 

         5.3  ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

         5.4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต การขนส่ง
สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ 
           5.5  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ 
Supply Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

         5.6   พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการบริหาร
จัดการรวมท้ังเสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืน 

         5.7  ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
        6. พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 

       6.1  สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือท่ีได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้
ประชาคมอาเซียน  รวมท้ังฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

         6.2  ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทํางาน
ภาคอุตสาหกรรม และมีความเสมอภาคในการจ้างงาน 

         6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดมาตรฐาน
แรงงาน  การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้
ครอบคลุมมากข้ึน 

         6.4  พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาระบบค่าจ้าง 

         6.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน   แรงงานสัมพันธ์  มีสวัสดิการแรงงานและ
มีหลักประกันความม่ันคงในการดํารงชีวิต  
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     6.6  จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่าง
ด้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
ภายในประเทศ 
   6.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
         7. พัฒนาและส่งเสริมการทําเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

    7.1  ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
                   7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากแร่โปแตช  
  8.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินให้มีคุณภาพ  

        8.1  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  พัฒนาบุคลากร
และผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ  

         8.2 ส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่  ส่งเสริมกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 

         8.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์
กระจายและแสดงสินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

         8.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน  องค์
ความรู้  เอกลักษณ์  วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพา
ตนเองได้  

  9. พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
         9.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้

ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้   ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจ
ชุมชน(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

         9.2  สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการท้ังในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและท่ัวถึง รวมท้ัง
เชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 

         9.3  จัดต้ังศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัด
เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

6.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2   การบริหารจัดการ การท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ 
    1.  สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
   2.  สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 
   ตัวช้ีวัด 
   1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท่องเท่ียว  
     2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเท่ียว 
      3.  จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  4.  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
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   กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ 

 2.  พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
  3.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว 
 แนวทางการดําเนินงาน 

  1.  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศักยภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเท่ียวชั้นนําของภาคอีสาน 

2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
         3.  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแบบครบวงจรและท่องเท่ียวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 

      4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพไปยังตลาดการ
ท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 

       5. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียว 

6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ 
7. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเท่ียวท่ี

สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
8. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเท่ียว

ระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเท่ียวในระดับชาติ เพ่ืออํานวยการความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
9. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้า

มามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวท่ีบูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวสู่ความย่ังยืน  
  10. สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  11. สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

12.ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 

13. การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 

   6.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน  
  เป้าประสงค์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลกับการพัฒนา  
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างย่ังยืน  
2.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3.  ระดับความสําเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนอย่างมีส่วนร่วม 
4.  ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
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 กลยุทธ์ 
  1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
          2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

 3. การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน 
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทุกภาคส่วน 
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ 

        2. การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมท้ัง
แก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

        3. ควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีต้นน้ําและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนท่ีต้นน้ําอย่าง
เข้มงวด 

 4. พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

 5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ําและองค์กรท้องถ่ินในการจัดการน้ํา และการ
จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในแต่ละลุ่มน้ําอย่างบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อําเภอ และ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ํา 
  6.  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถ่ินและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  7. ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถ่ิน และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติท่ีเป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถ่ินในการกําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการ
น้ําเสียชุมชน 
          9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนร่วมใน
พ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน 
   10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  11.  การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถ่ินและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและ
บริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

        12. ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถ่ินวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินใน
การใช้พลังงานทดแทน   การผลิตพืชพลังงานทดแทน    การปลูกพืชพลังงานทดแทนในท่ีดินรกร้าง เพ่ือสร้าง
รายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

      13. การจัดทําแผนท่ีเพ่ือบ่งชี้พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดย
จัดลําดับความสําคัญพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือกําหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ 

       14.  พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต โดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
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    15.  พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 

 16.  สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถ่ิน ให้มีการเตรียมความ
พร้อม จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสมํ่าเสมอ 

 17.  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

 18. การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันดําเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

      19. สนับสนุนครัวเรือน  ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 

 20. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 21. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน 
 22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 
 23. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน 
 
 24. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความสามารถใน

การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 25. พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายท้ังในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  

  6.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์  
   ประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ม่ันคง และปลอดภัย 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
     1. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
     2. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
     3. ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
     4. สัดส่วนคนจนลดลง 
     5. ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
     6. จํานวนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยเฉลี่ยต่อหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน 
     7. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
   กลยุทธ์  
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  3. การพัฒนาความม่ันคงและความปลอดภัยของสังคม 
 แนวทางการดําเนินงาน 
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        1.  เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนําในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมท้ังร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยม
ครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนําความรู้ 
                2.  สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถ่ิน และทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี ค่านิยม ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตท่ีดีงาม  

        3.  สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ท้ังในระดับชุมชนและระดับท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 

        4.  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง    รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคม 

        5.  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ร่วมกับชุมชน สามารถวางและจัดทําผังเมือง   การจัดบริการข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน ควบคู่
กับการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
     6.  ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่
สภาวัฒนธรรมตําบล 
 
  7. ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ  

 8.  ขยายโอกาสการมีงานทําและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพสําหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
    9.  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการ
จัดกิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
    10. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนําวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
    11. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจําเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  12. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างท่ัวถึง 

13.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล  ปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนเพ่ือการมีงานทําให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกค่านิยมหลัก 12 ประการ 
คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

        14. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย  

        15. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน   
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        16. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาส
ทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมท้ังพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และ
ช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

        17. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ใน
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถ่ิน ทักษะอาชีพสู่ชุมชน  รวมท้ังการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 
  18. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

 19. ส่งเสริมประชาชนให้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
          20. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้นําชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

        21. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 

        22. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์  
ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 23.  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็น
อุปสรรค  รวมท้ังพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
         24.  พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
    25.  พัฒนาระบบเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค  รวมท้ังการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  

        26. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมท้ังพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
      27.  สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยาย
ภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง  โดยเชื่อมโยงการดําเนินการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          28. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

 29. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตสํานึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมธรร
มาภิบาล และทัศนคติ ท่ีเอ้ือต่อการบริการประชาชน 

 30. สร้างจิตสํานึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
อย่างต่อเนื่อง 

        31. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสร้างขีดความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ตําบล และ
อําเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัด
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
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        32. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบท่ีเป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

       33. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/
ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

        34. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับ 
ข้อพิพาทเบ้ืองต้นรวมท้ังการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

        35. คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม 

 36. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ดํารงธรรมจังหวดั
และอําเภอ 

 37. สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม 
 38. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน 
        39. เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ดําเนินการป้องกันมิให้

กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหย่ือของยาเสพติด ตลอดจนบําบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้
สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และภาคประชาสังคม  

 40. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

 41. บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ืออํานวยต่อการบําบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยยึดผู้เสพเป็นศูนย์กลาง 

 42. สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังคม 
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหาร
พลังงานทดแทนสําคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

  พันธกิจ 
  1.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
  3.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
  4.พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
  5.ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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  6.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของ
จังหวัด 
  7.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงประเทศ 
  1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น
และส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยูใ่นปัจจุบัน 
  1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเช่ือมโยงการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีด
ความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

  2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสําคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
  2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดในพื้นที่ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
  3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย 
และมันสําปะหลัง 
  3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่ เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก 
ยางพารา โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 
  3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 
  4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้
รูปธรรม 
  4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความ
ปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
  4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและยังคงความ
เป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธา
ต่อเจ้าพ่อพระยาแล 
  4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมใิห้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสําคัญของประเทศ 
  4.7 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
  5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
  5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง 
การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
  1.1ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิ
สติกสใ์นภูมิภาค 

1.2 สนับสนุนการพัฒนาความเช่ือมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เช่ือมต่อ 
กับส่วนกลาง 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี 
ส่วนร่วมและยั่งยืน 
  7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น 
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  7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ําขนาด
ใหญ่และแหล่งน้ําชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ําในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  7.3 การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
1.4 สร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1  วิสัยทัศน์  (Vision)  ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
“โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล ห่วงใยคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองและการบริหาร 

2.3 เป้าประสงค์ 
1.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึง 
2.ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด 
4. เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรม 

นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการกําจัดขยะมูล

ฝอย 
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6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

2.4 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 
 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 3. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
 4. ร้อยละของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและห่างไกลยา
เสพติด 
 5. ร้อยละของประชาชนที่ได้ร่วมกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 
7. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการบริการ 
 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นปีละ 15 โครงการ 
2.  ประชาชนได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพปีละ 2 โครงการ 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ปีละ 20 

โครงการ 
4. เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรม 

นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปีละ 20 โครงการ 
5.ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปีละ 3 โครงการ 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี ปีละ 15 โครงการ 

2.6 กลยุทธ ์
1.ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนนสะพานทางเท้าท่อระบายน้ําและรางระบายน้ํา 
2.ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษา แหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบรโิภคและการเกษตร 
3.การขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
4.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
5.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
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6.ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กสตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

7.การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
8.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
9.การพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค 
10.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐานและครบวงจร 
11.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
12สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
13.ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพและการออกกําลังกายของประชาชน 
14.สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15.พัฒนาด้านการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการ

พัฒนาท้องถิ่น 
17.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ เพื่อการแกไ้ขปัญหาของประชาชนและการ

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
18. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ

เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ 
18.การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

2.7จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 
1. มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับเศรษฐกิจได้ เป็นแห่งผลิตอาหารที่สําคัญ 
2.มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การทําการเกษตร 
3.มีการคมนาคมขนส่งสะดวก  
ดังนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การทําการเกษตรจึงถือเป็นจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ของตําบลบ้านเพชร 

 
 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
ท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า  
“ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการ
ดําเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุด
แข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และ
อุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถ
รองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่ง
ตลาดที่สําคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้ง
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทํา
การเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง
สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัดมี
ถนนสายหลักตัดผ่าน 
 

จุดอ่อน 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกัน

เป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงและส่งเสริม  
 
 
 

อุปสรรค 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน 

ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
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วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชน
มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟือเผ่ือแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาใน
ตําบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการ
จัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
วัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จํานวนมากที่มีศักยภาพในการพัฒนา 

โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทําให้

ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นต่างๆ 

ในเขตจังหวัด 
-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ 
เทศบาล. มีอํานาจหน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมี
บทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่
ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 

-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
บรโิภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมาก
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทําให้
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
มากขึ้น  ทํ าลายวิถี ชีวิต ดั้ ง เดิมของ
ประชาชน 

 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถ

ติดต่อได้ตลอดทั้งท้องถิ่น อําเภอและ

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณ



31 

 

 

จังหวัด 

โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ทํา
ให้ เทศบาล.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการ
นําไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้ง
ด้านอื่น ๆ 

 
 

จํากัดในการนําไปพัฒนา 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ําขนาดใหญ่สําหรับ

นําไปผลิตน้ําประปา 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลง

จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทําให้ถนน
ชํารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 

ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการ
รวมกลุ่มในชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและ
เป็นธรรม 

-   ผู้นํามีความรู้ความสามารถ มีภาวะ
ความเป็นผู้นํา มีศักยภาพในการ
บริหารงาน 

-   ประชาชนมีความจริงจังในการ
ทํางาน  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 

โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่

ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอํานาจ
สู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

-  

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน 

กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อป

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
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พร.  

โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ไดใ้ห้
อํานาจหน้าที่ เทศบาล. ในการ
จัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
กว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่ง
ถือเป็นวาระแห่งชาติ 

-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจาก

ยังไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่
หนาแน่น 

 

โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญ

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการป้องกัน และแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
       3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรนั้น  ได้ทําการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์ภาพ ขอบข่ายและ พื้นท่ีเป้า ความคาดหวัง
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แวดล้อมภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ  

หมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

และ แนวโน้ม 
อนาคต 

1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ําและประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ําและมีน้ําประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ
ท่ีสาธารณะยังไม่สามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ท้ังหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
เพชร 

- ทางและท่ี
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกัน
การเกิด
อาชญากรรมได ้

 3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ํายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความรําคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ํา - พื้นท่ีในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
เพชร 

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 

 4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
ไม่สามารถดําเนินการได้
เนื่องจากพื้นท่ียังไม่เป็นท่ี
สาธารณะ จะดําเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ี
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดําเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
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ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อมภายนอกท่ี

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้า 
หมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโน้ม 

อนาคต 
2.ด้านเศรษฐกิจ 1) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน

การทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
เพชร 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

2) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหน่ายสิ้นค้า 

-หาสถานท่ี ร้านแผลงลอย ร้านค้าแผลงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหน่ายสินค้า 

3)ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกตํ่าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ 

-หาสถานท่ีรับซื้อ เกษตรกรในพื้นท่ี ผลผลิตมีราคาสูง 

3)ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

1) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มท่ี
เพิ่ม เช่น เบาหวาน ความ
ดัน 

ด้านสาธารณสุข ประชาชนกลุ่ม
เสื่ยงและผู้ป่วย 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงทุก
คน 

2)เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหร่ีเหล้า
ยาเสพติดและท้องก่อนวัย
อันสมควร 

 เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร 

เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตท่ีดี 

4)ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
นันทนาการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 
 

 - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลท่ีดี 

ด้าน สถานการณ์ภาพ ขอบข่ายและ พื้นท่ีเป้า หมาย/ ความคาดหวัง



35 

 

 

แวดล้อมภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ  

กลุ่มเป้าหมาย และ แนวโน้ม 
อนาคต 

 3)ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไป
มาก 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 

ยกย่องเชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆเพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไม่
ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

5)การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1)ป่าไม้เร่ิมลดลง สิ่งแวดล้อม รณรงค์การปลูกป่า ป่าไม้เพิ่มขึ้น 

5)การเมืองและ
การบริหาร 

   -ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามี
บทบาทและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษี  
-เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของอบต.ให้
ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 

 



2.8ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูม ิ

1.สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

3บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

2.การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่
มาตรฐานสากล 

4.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต 
จังหวัด 

การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ด้านการเกษตร 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน
ให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ละใช้พลังงาน
อย่างมีและคุ้มคา่ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรับรองการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ีมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ

มีส่วนร่วมและย่ังยืน 

(1) 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(2) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

1) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
เพิ่ ม ขี ด ค วาม ส าม ารถ ในก ารแข่ งขั น เก ษ ต ร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 

ยกระดับการบ ริหารนครชัยบุ รินทร์ ด้ านการ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑไ์หม และการค้าชายแดน 

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

(3) การพัฒนาและ
เสริม สร้างศักยภาพ

คน 

(4)ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

(5)ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(6)ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2)ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสงัคม 

 

3) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 

4)ยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

5)ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง 

6)ยุทธศาสตร์ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 



 

 

  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ด้าน
โครงสร้าง

ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการสร้าความเข้มแข็งของ
ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและการบริหาร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต 
จังหวัด 

การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ด้านการเกษตร 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน
ให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ละใช้พลังงาน
อย่างมีและคุ้มคา่ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรับรองการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ีมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ

มีส่วนร่วมและย่ังยืน 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึง 

2.ประชาชนมีอาชีพมี
รายได้พอเพียงและมี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

3.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแขง็
ห่างไกลยาเสพตดิ 

4.เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับ
การศึกษาที่มคีุณภาพและอนุรักษ์
ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ
และภูมิปญัญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการกําจัดขยะมูลฝอย 

6.ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

1.ก่อสร้างปรับปรุง บํารุง 
รักษาถนนสะพานทางเทา้
ท่อระบายน้ําและราง
ระบายน้ํา 
2.ก่อสร้างปรับปรุง บํารุง 
รักษา แหลง่น้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร 
3.การขยายเขต ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟ้า 
ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมสวัสดิการใหแ้ก่เดก็สตรีคนชรา 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส  
และประชาชนในสงัคมให้มีคุณภาพชวีิตที่
ดีขึ้น 
2.การป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
และบําบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด 
3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ตลอดจนการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
4.การพัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
และรักษาโรค 
5.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุให้มี
คุณภาพมาตรฐานและครบวงจร 

1.ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาทัง้ในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
2.สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนางานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้าง
สุขภาพและการออกกําลัง
กายของประชาชน 

1.สร้างจิตสํานกึและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.พัฒนาด้านการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยและการ
พัฒนาท้องถิน่ 
2.พัฒนาบุคลากร และ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 
3.การพัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.ก่อสร้างปรับปรุง บํารุง 
รักษาถนนสะพานทางเทา้
ท่อระบายน้ําและราง
ระบายน้ํา 
2.ก่อสร้างปรับปรุง บํารุง 
รักษา แหลง่น้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร 
3.การขยายเขต ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟ้า 
ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมและพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมสวัสดิการใหแ้ก่เดก็สตรีคนชรา 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส  
และประชาชนในสงัคมให้มีคุณภาพชวีิตที่
ดีขึ้น 
2.การป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
และบําบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด 
3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ตลอดจนการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
4.การพัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
และรักษาโรค 
5.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุให้มี
คุณภาพมาตรฐานและครบวงจร 

1.ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาทัง้ในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
2.สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนางานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้าง
สุขภาพและการออกกําลัง

กายของประชาชน 

1.สร้างจิตสํานกึและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.พัฒนาด้านการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยและการ
พัฒนาท้องถิน่ 
2.พัฒนาบุคลากร และ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 
3.การพัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสาร 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

-แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานเคหะและชมุชน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานเคหะและชมุชน 

แผนงาน 

ผลผลิต/
โครงการ 

ตามแบบ        
ผ.02 

 

ตามแบบ        
ผ.02 

ตามแบบ          
ผ.02 

 

ตามแบบ         
ผ.02 

 

ตามแบบ           
ผ.02 

 

ตามแบบ           
ผ.02 

 



3.4 แผนท่ียุทธศาสตร์ 
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Map 

วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล ห่วงใยคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

 
ด้านการสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค ์
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมีอาชีพ
มีรายได้พอเพียง
และมคีวามมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแขง็
ห่างไกลยาเสพตดิ 

 

เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับ
การศึกษาที่มคีุณภาพและอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรม
นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

 

ค่าเป้าหมาย 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มขึ้นปีละ
15 โครงการ 

ประชาชนได้รับการ
ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพปีละ2 โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
ห่างไกลยาเสพติดปีละ10
โครงการ 

เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาวัฒนธรรมฯ 
ปีละ10 โครงการ 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์และมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีปีละ3 
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีปีละ15
โครงการ 

ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมและการ
กําจัดขยะมูลฝอย 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่และเพิม่ประสิทธิ 
ภาพการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี

กลยุทธ ์

-ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดใ้ห้แก่
ประชาชน 
-ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
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-ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็ก
สตรีคนชรราคนพิการผู้ป่วย
เอดส์ยากไร้ฯลฯ 
-การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและบําบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด 
-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

-การพัฒนาการเฝ้า
ระวังป้องกันและ
ควบคุมรักษาโรค 
-การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและครบ
วงจร 

-สร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-พัฒนาด้านการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิ

กูล 

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย
และการพัฒนาท้องถ่ิน 
-พัฒนาบุคลากรและจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน 
-การพัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร 

-ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาท้ังในและ
นอกระบบ 
-สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนางานประเพณีวัฒ
ธรรมและภูมิปัญญาฯ 
-ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้าง
สุขภาพและการออก 



 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

-แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานเคหะและ

ชุมชน 



41 

 

 

 

ส่วนท่ี 3  

การนาํแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชน 
 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

กองสวัสดิการฯ 
 
สํานักปลัด 

กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้ม 
แข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านบริการชุมชน 
 
ด้านบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
ด้านการดําเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
 
แผนงานงบกลาง 
 

กองสวัสดิการฯ 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
 
กองสวัสดิการฯ 
และสํานักปลัด 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน 
 
 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 
สํานักปลัด 

กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

สํานักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

ด้านบริหารท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

สํานักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์     
 



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 206 65,730,000 206 65,730,000 245 80,150,000 245 80,150,000 245 80,150,000 1,139 307,825,000

รวม 206 65,730,000 206 65,730,000 245 80,150,000 245 80,150,000 245 80,150,000 1,139 307,825,000

2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

   2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18 1,200,000 18 1,200,000 21 1,450,000 21 1,450,000 21 1,450,000 99 6,750,000

   2.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 800,000 3 800,000 3 800,000 3 800,000 3 800,000 15 4,000,000

รวม 21 2,000,000 21 2,000,000 24 2,250,000 24 2,250,000 24 2,250,000 114 10,750,000

3.) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และยกระดับคุณภาพชีวิต

   3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 830,000 11 830,000 12 880,000 12 880,000 12 880,000 58 4,300,000

   3.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 160,000 6 160,000 7 185,000 7 185,000 7 185,000 33 825,000

   3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 21 1,830,000 21 1,830,000 21 1,830,000 21 1,830,000 21 1,830,000 105 9,150,000

   3.4  แผนงานสาธารณสุข 13 1,340,000 13 1,340,000 13 1,340,000 13 1,340,000 13 1,340,000 65 6,700,000

   3.5  แผนงานงบกลาง 7 4,914,400 7 4,914,400 7 4,914,400 7 4,914,400 7 4,914,400 35 24,572,000

รวม 58 9,074,400 58 9,074,400 60 9,149,400 60 9,149,400 60 9,149,400 296 45,547,000

4.) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   4.1  แผนงานการศึกษา 17 4,420,000 17 4,420,000 21 4,720,000 21 4,720,000 21 4,720,000 97 23,000,000

   4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 12 620,000 12 620,000 12 620,000 12 620,000 12 620,000 60 3,100,000

   4.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 140,000 3 140,000 3 140,000 3 140,000 3 140,000 15 700,000

รวม 32 5,180,000 32 5,180,000 36 5,480,000 36 5,480,000 36 5,480,000 172 26,800,000

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

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



ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5.) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล้อม

   5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 100,000 5 100,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 28 800,000

   5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 11 2,800,000 11 2,800,000 12 2,820,000 12 2,820,000 12 2,820,000 58 14,060,000

รวม 16 2,900,000 16 2,900,000 18 3,020,000 18 3,020,000 18 3,020,000 86 14,860,000

6.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

   6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16 3,335,000 16 3,335,000 16 3,335,000 16 3,335,000 16 3,335,000 48 16,675,000

  6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 5 700,000 5 700,000 11 1,640,000 11 1,640,000 11 1,640,000 43 6,320,000

รวม 21 4,035,000 21 4,035,000 27 4,975,000 27 4,975,000 27 4,975,000 91 22,995,000

รวมทั้งสิ้น 354 89,449,400 354 89,449,400 410 105,584,400 410 105,584,400 410 105,584,400 1,898 495,652,000

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



แบบ ผ. 02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หนองขามหมู่ที่ 4 ถึงบ้านเมืองคง สะดวก ยาว 750 เมตร ประชาชนใช้ ความสะดวกสบาย

หมู่ที่ 2 หนา 0.15 เมตร คมนาคม ในการคมนาคม 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านหนองขามหมู่ที่ 4 ถึงบ้านเมือง สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ ความสะดวกสบาย

คงหมู่ที่ 2 คมนาคม ในการคมนาคม 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านหนองขามหมู่ที่ 4 ถึงบ้านโนน สะดวก ยาว 2,700 เมตร ประชาชนใช้ ความสะดวกสบาย

ดินจ่ี คมนาคม ในการคมนาคม 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หนองสะแบงถึงโรงเรียนเพชรวิทยา สะดวก ยาว 920 เมตร ประชาชนใช้ ความสะดวกสบาย

คารหมู่ที่ 7 หนา 0.15 เมตร คมนาคม ในการคมนาคม 

5 โครงการผลิตน้ําประปาดื่มได้ หมู่ที่5 เพ่ือมีน้ําไว้อุปโภค จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง

บริโภค อุปโภคบริโภค

6 โครงการผันน้ําจากหนองปังถึงอ่าง เพ่ือประชาชนจะได้มีน้ํา จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง

ห้วยวังขาม ไว้อุปโภคบริโภค อุปโภคและสําหรับ

ทําการเกษตร

7 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้ ท่อ ศก. 4 นิ้ว ยาว 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง

มายังเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน มีน้ําไว้อุปโภคบริโภค 20 เมตร ลึก 2 ประชาชนมีน้ํา สําหรับอุปโภค

ตําบลบ้านเพชร เมตร ใช้อุปโภคบริโภค บริโภค

รวม  7  โครงการ  -  - 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตรยาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

การเกษตรจากสามแยกลานอ้อยนาย สะดวก 1,000 เมตร หนา ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ทวีศักด์ิ  วงศ์เพชร  หมู่ที่ 8 ถึงเขตติด 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคมร้อยละ80
ต่อพื้นที่ อบต.บ้านเพชร

2 โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตรยาว 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรสายหนองสะแบงถึงโรง สะดวก 700 เมตร หนา ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
เรียนเพชรวิทยาคาร หมู่ที่ 7 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

3 โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตรยาว 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรสายฝายนํ้าล้นไปห้วย สะดวก 500 เมตร หนา ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ทรายหมู่ที่ 2 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านเมืองคงหมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนอง สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ขาม หมู่ที่ 4 คมนาคม คมนาคม 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านนายเรียน  ทุนจะโป๊ะถึงปั้มนาย สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ทอง  โชคบัณฑิต  หมู่ที่ 2 หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านเมือง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองขาม สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 4 คมนาคม คมนาคม 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนอง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะแบง ถึงโรงเรียนเพชรวิทยาคาร สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 7 หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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8 โครงการก่อสร้างถนนเรียบทางลํา เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ห้วยกุดตูมฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 สะดวก ยาว 2,500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

โดยการถมดิน คมนาคม คมนาคม 

9 โครงการลงหินคลุกถนนสายหนอง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะพังถึงหนองสะแบงหมูที่ 9 สะดวก ยาว 1,500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 
10 โครงการลงหินคลุกถนนเส้นจากไร่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผู้ใหญ่สงครามถึงสุดเขตอบต.บ้าน สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ดอน หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

11 โครงการลงหินคลุกถนนสายบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพชรหนองขาตรงทางแยกลงไปอ่าง สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
เก็บนํ้าห้วยหมาตาย หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

12 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดตูม เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 9 ถึงบ้านฉนวน สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้การคมนาคม ขยายเขตไฟฟ้าส่อง 100,000 100,000 100,000 5 จุด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ห้วยทราย(ถนนสายบ้านเพชร-หนอง สะดวก สว่างตามถนน ทุกครัวเรือน
งูเหลือม)

14 โครงการลงหินคลุกถนนเรียบคลอง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ห้วยหมาตายฝั่งตะวันออก สะดวก ยาว 700 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

15 โครงการลงหินคลุกถนนเข้าซอยบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายวิกูล  ชูโคกกรวด สะดวก ยาว 700 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

16 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน  เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  1 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพชร หมู่ที่ 1ถึงบ้านหนองแวง สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

18 โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ภายใน เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้านหมู่ที่ 1 สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 
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19 โครงการก่สร้าถนนคสล.สายหนองต้ิว เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถึงสามแยกห้วยสิม หมู่ที่ 1 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6/8เมตรยาว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แยกทางหลวงหมายเลข 2187ถึง สะดวก 2 กม. ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
คุ้มหนองต้ิว หมู่ที่ 1 คมนาคม คมนาคม 

21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพพื้นที่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ถึงบ้านเพชร สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 1 คมนาคม คมนาคม 

22 โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรสายแยกหน้าร้านบ้าน สะดวก ยาว 3,700 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
เพชรคอนกรีตถึงถนนสายร้านเน้ือย่าง หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 
ถึงบ้านหนองขาม

23 โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรสายหนองแวงน้อย หมู่ที่ 1 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

24 โครงการซ่อมแซมคอสะพานกุดจีน เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพพื้นที่ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

25 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรสายนานายธนิต  หล้าเพชร สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ถึงนานายสมศักด์ิ  เรียงเพชร หมู่ที่1 หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

26 โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทางการเกษตรสายหนองแวงถึงห้วย สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
สิม หมู่ที่ 1 หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

27 โครงการขุดลอกลําห้วยกุดตูมหมู่ที่9 เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขุดลอกตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
เขินให้มีน้ําใช้ในฤดูแล้ง พื้นที่ ประชาชนมีน้ําใช้ อุปโภคบริโภค

และกักเก็บนํ้าได้ดี อุปโภคบริโภค
28 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลนอกเขต เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบอบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 3 บ่อ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง

เทศบาลตําบลบ้านเพชร หมู่ที่ 8 ให้ประชาชนมีน้ําไว้ กําหนด อุปโภคบริโภค
อุปโภคบริโภค

29 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบอบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 3 บ่อ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
เกษตร หมู่ที่ 1 ให้ประชาชนมีน้ําไว้ กําหนด อุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค

30 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบอบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ให้ประชาชนมีน้ําไว้ กําหนด อุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค
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31 โครงกาขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อขยายเขตประปา ตามแบบอบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
บ้านเพชรหมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน กําหนด อุปโภคบริโภค

32 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้นลําห้วย เพื่อมีฝายไว้สําหรับกั้น ก่อสร้างฝายนํ้าล้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
สิม หมู่ที่ 1 นํ้าไว้ใช้ในการเกษตร ตามแบบที่อบต. อุปโภคบริโภค

กําหนด

33 โครงการขุดลอกหนองแวงน้อยหมู่ที่1 เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขุดลอกตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
เขินให้มีน้ําใช้ในฤดูแล้ง พื้นที่ ประชาชนมีน้ําใช้ อุปโภคบริโภค

และกักเก็บนํ้าได้ดี อุปโภคบริโภค

34 โครงการปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อปรับเกรดถนน ถนนเข้าสู่พื้นที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรภายในเขตพื้นที่องค์การ ให้สามารถสัญจรไปมา ทางการเกษตรทุก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้สะดวก หมู่บ้าน คมนาคม คมนาคม 

35 โครงการซ่อมแซมประปาบาดาลภาย เพื่อซ่อมแซมประปา จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บาดาลให้ประชาชนมี ประชาชนมีน้ําใช้ อุปโภคบริโภค

นํ้าไว้อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่แหล่ง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าสู่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
การเกษตรสายแยกลานอ้อยนายทวี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แหล่งพื้นที่การเกษตร ในการเกษตร ในการเกษตร
ศักด์ิ  วงศ์เพชร หมู่ที่ 8 ถึงบ้านกุด ร้อยละ80
หมากเห็บ

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าสู่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
การเกษตรด้านทิศตะวันออกบ้านกุด ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แหล่งพื้นที่การเกษตร ในการเกษตร ในการเกษตร
ตูมหมู่ที่ 9 ถึงเขตอบต.บ้านดอน ร้อยละ80

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20 จุด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน บ้านเรือน ทุกครัวเรือน

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าสู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรสายห้วยสิมถึงนานายหว่าน ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แหล่งพื้นที่การเกษตร ในการเกษตร ในการเกษตร
หมู่ที่ 1 ร้อยละ80

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าสู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรสายคุ้มหนองต้ิวถึงนา ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แหล่งพื้นที่การเกษตร ในการเกษตร ในการเกษตร
นายสมใจ ร้อยละ80

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าสู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
การเกษตร หมู่ที่ 1 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แหล่งพื้นที่การเกษตร ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

42 โครงการปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม ปรับเกรดถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรภายในเขตพื้นที่องค์การ สะดวก ให้สามารถสัญจร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ไปมาได้ คมนาคม คมนาคม 
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43 โครงการจัดทํารั้วล้อมรอบบ่อขยะ เพื่อก่อสร้างรั้วล้อม กว้าง25เมตร  ยาว 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1 แห่ง มีรั้วล้อมรอบบ่อ กองช่าง
หมู่ที่3 รอบบ่อขยะ 40   เมตร ขยะ

44 โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต เพื่อก่อสร้างคลองส่ง กว้าง 1.2 เมตร ลึก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีน้ําไว้สํา
จากนาแม่ทองยอด ถึง นานางบรรจบ นํ้าไว้สําหรับใช้ในการ 1 เมตร ยาว ประชาชนมีน้ําใช้ หรับบริโภคบริโภค กองช่าง
หมู่ที่ 3 เกษตร 1,000  เมตร อุปโภคบริโภค และการเกษตร

45 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายใน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

46 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มไทย เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เจริญ หมู่ที่ 3 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอยต่อ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนองโดน ถึงชลประทาน หมู่ที่ 3 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

48 โครงการลงหินคลุกถนนจากวัดป่า เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านกุดขอนแก่นถึงนานายวาสนา สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 3 หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

49 โครงการขยายไหล่ทางและซ่อมแซม เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนจากวัดป่าถึงบ้านนายเดช สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ประทีปเมือง หมู่ที่ 3 คมนาคม คมนาคม 

50 โครงการลงหินคลุกถนนสายนานาย เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลอนดอนถึงนานายจ่อย หมู่ที่ 3 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

51 โครงการขยายไหล่ทางจากโรงเรียน เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถึงนานายประไพ หมู่ที่ 3 สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 
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52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายสุเทพ อัปโพธ์ิชัย หมู่ที่ 3 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางรําไพ หมู่ที่ 3 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัด เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทิศใต้ หมู่ที่ 3 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังริมลําห้วย เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมาตายทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 3 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 
56 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ด้านตะวันตกทางเข้าหมู่บ้านบ้าน สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
กุดขอนแก่นหมู่ที่ 3 คมนาคม คมนาคม 

57 โครงการลงหินคลุกจากคลองส่งนํ้า เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ฝั่งซ้ายหมู่ที่ 3ถึงทางแยกไปบ้าน สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หนองโดน หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านนายโอภาส ถึงบ้านนายเกียรติ สะดวก ยาว 150 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ศักด์ิ   หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เช่ือมต่อ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะพานคลองฝั่งขาวถึงคุ้มน้อยไทย สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
เจริญ หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

60 โครงการลงหินคลุกถนนจากทางเข้า เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้านถึงนานายประจวบ เหมือน สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
พันธ์ หมู่ที่ 3 หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

61 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าภาย เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตรลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

62 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
คุ้มไทยเจริญ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตรลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้
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63 โครงการก่อสร้างฝาเหล็กปิดราง เพื่อป้องกันไม่ให้ดินหรือ กว้าง 0.50 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ระบายนํ้าในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ขยะลงไปในรางระบาย ยาว 0.10เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

นํ้า หนา 2.50 เมตร คมนาคม คมนาคม 
64 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าบ้านเพชร เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขุดลอกอ่างเก็บนํ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้สํารับ กองช่าง

ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู ตามสภาพพื้นที่ อุปโภคและสําหรับ
หมู่ที่ 3 แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี ทําการเกษตร

65 โครงการวางท่อส่งนํ้าจากนานางยอด เพื่อมีน้ําไว้สําหรับทํา วางท่อส่งนํ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้สํารับ กองช่าง
ถึงนานางบรรจบ หมู่ที่ 3 การเกษตร อุปโภคและสําหรับ

ทําการเกษตร

66 โครงการวางท่อส่งนํ้าพร้อมถนนช่วง เพื่อมีน้ําไว้สําหรับทํา วางท่อส่งนํ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้สํารับ กองช่าง
รอยต่ออบต.บ้านเพชรกับ อบต.บ้าน การเกษตร อุปโภคและสําหรับ
ดอน ทําการเกษตร

67 โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งลําห้วย เพื่อมีฝายไว้สําหรับกั้น ก่อสร้างฝาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้สํารับ กองช่าง
หมาตาย 2 จุด หมู่ที่ 3 นํ้าไว้ใช้ในการเกษตร อุปโภคและสําหรับ

ทําการเกษตร

68 โครงการก่อสร้างคลองดาษจากสํานัก เพื่อมีแหล่งกักเก็บนํ้า ก่อสร้างคลองดาษ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้สํารับ กองช่าง
สงฆ์ถึงนานางสําเนียง  ชาติขยัน สําหรับใช้ในการเกษตร อุปโภคและสําหรับ
หมู่ที่ 3 ทําการเกษตร

69 โครงการจัดทํานํ้าด่ืมระบบประปา เพื่อมีน้ําไว้อุปโภค ประปาด่ืมได้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
หมู่บ้านแบบถาวาร หมู่ที่ 3 บริโภค อุปโภคบริโภค

70 โครงการก่อสร้างคลองนํ้าเสียภายใน เพื่อให้ภายในหมู่บ้านมี ก่อสร้างคลองนํ้าเสีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2 แห่ง มีที่สําหรับรองรับ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ที่รองรับนํ้าเสียที่ออก นํ้าเสียจากหมู่บ้าน

จากครัวเรือน

71 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
การเกษตรทางทิศเหนือ หมู่ที่ 3 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

72 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าทาง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ทิศตะวันตกคุ้มไทยเจริญหมู่ที่ 3 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

73 โครงการลงหินคลุกถนนสายนาแม่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บัวผ่อน ถึงนาแม่ถาวร หมู่ที่ 3 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 
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74 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลฝั่งคุ้มน้อย เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบอบต. 200,000 200,000 200,000 3 บ่อ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
ไทยเจริญและฝั่งตะวันออกและตะวัน ให้ประชาชนมีน้ําไว้ กําหนด อุปโภคบริโภค
ตกของวัดป่าสํานักสงฆ์ หมู่ที่ 3 อุปโภคบริโภค

75 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซล เพื่อที่ประชาชนจะได้ ติดต้ังที่หมู่ที่3 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
ที่บ่อบาดาล หมู่ที่ 3 มีไฟฟ้าใช้ในการสูบ อุปโภคบริโภค

นํ้าบาดาล
76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คลองส่งฝั่งขวาถึงบ้านพ่อผ่านชัย สะดวก ยาว 400 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ประทีปเมือง หมู่ที่ 3 หนา 0.04 เมตร คมนาคม คมนาคม 

77 โครงการถมที่ดอนปู่ตา หมู่ที่3 เพื่อมีสถานที่ไว้ใช้ กว้าง 30 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ50 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ประโยชน์เพิ่มข้ึน ยาว 60 เมตร ประชาชนที่ ประโยชน์จากพื้นที่

หนา 1 เมตร ใช้พื้นที่ ที่ถม
78 โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

จากกองทุนหมู่บ้านไปถึงทาง ร.พ.ช. ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
หมู่ที่ 3 ร้อยละ80

79 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าจาก เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
หมู่บ้านถึงนานายประจวบ เหมือน ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
พันธ์ หมู่ที่ 3 ร้อยละ80

80 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าปาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ลิ้นรางด้านทิศใต้จากบ้านแม่คํา หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตรลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
คําจุงจัง หมู่ที่ 3 ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แม่หว่ัน ไปถึงแหล่งพื้นที่การเกษตร สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
(คุ้มน้อยไทยเจริญ)หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

82 โครงการลงหินคลุกถนนบ้านใหม่ 5 เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หลัง หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

83 โครงการลงหินคลุกถนนบ้านใหม่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
10 หลัง หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากไร่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พ่อสวง  ประไพรเมือง หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 
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85 โครงการเทถนน คสล.บ้านพ่อเดือน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 3 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ไปถึงบ้านนายสมาน บํารุงญาติ สะดวก ยาว 150 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 4 คมนาคม คมนาคม 

86 โครงการลงหินคลุกถนนจากหนอง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ขามถึงเครือตับปลา หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

87 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้า เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ทองหยุ่น อินรักษา ถึงบ้าน สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
อาจารย์บุญมี หมู่ที่ 4 คมนาคม คมนาคม 

88 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทางเข้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 4 คมนาคม คมนาคม 

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพ่อ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เดือน ถึงบ้านนายดุสิต ข่าทิพย์พาที สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

90 โครงการก่อสร้างถนน คสลสายบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนองขามหมู่ที่ 4 ถึงบ้านเมืองคง สะดวก ยาว 750 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 2 หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

91 โครงการขยายประปาจากบ้านหนอง เพื่อขยายเขตประปา ตามแบบอบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
ขามสู่บ้านใหม่5 หลังและบ้านใหม่ ภายในหมู่บ้าน กําหนด อุปโภคบริโภค
10 หลัง หมู่ที่ 4

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนองสระเนตรถึงบ้านเพชรหมู่ที่ 7 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนองขาม หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 
94 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองขามหมู่ที่ 4 ถึงบ้านโนน สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ดินจี่ คมนาคม คมนาคม 

95 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
น้อย5 หลังหมู่ที่ 4 ถึงร้านเน้ือย่าง สะดวก ยาว 3,700 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
เกาหลีหมู่ที่ 1 คมนาคม คมนาคม 
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96 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้า เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
วัดถึงป่าช้า หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 900 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

97 โครงการลงหินคลุกถนนสายปู่ตาถึง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
วัดเขาทองงาม หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

98 โครงการวางท่อระบายนํ้าปากลิ้น เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
รางจากบ้านแม่มยุรีถึงบ้านพ่อวิเศษ หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตร ลึก ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายในหมู่
ม่องวา ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 4 ปัญหานํ้าท่วมขัง โดยเฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม บ้านได้

99 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคุ้ม เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
น้อย หมู่ที่ 4 หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตร ลึก ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายในหมู่

ปัญหานํ้าท่วมขัง โดยเฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม บ้านได้
100 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าหน้า เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

บ้านแม่บุญนําถึงบ้านแม่ไพรวัล หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตร ลึก ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายในหมู่
หมู่ที่ 4 ปัญหานํ้าท่วมขัง โดยเฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม บ้านได้

101 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าจาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
พ่อสุวรรณถึงบ้านแม่บุญนํา 2 ฝั่ง หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตร ลึก ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายในหมู่
ถนน หมู่ที่ 4 ปัญหานํ้าท่วมขัง โดยเฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม บ้านได้

102 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าจาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
แม่นารีถึงบ้านพ่อสุทัศน์สองฝั่งถนน หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตร ลึก ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายในหมู่
หมู่ที่ 4 ปัญหานํ้าท่วมขัง โดยเฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม บ้านได้

103 โครงการวางท่อระบายนํ้าจากบ้าน เพื่อระบายนํ้าออกนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
นางถนนถึงบ้านสนธยา หมู่ที่ 4 หมู่บ้านและแก้ไข 0.60 เมตร ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายในหมู่

ปัญหานํ้าท่วมขัง คมนาคม บ้านได้

104 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าแม่ เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ระเบียบถึงบ้านนายนิคมทั้ง 2 ฝั่ง หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตร ลึก ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายในหมู่
หมู่ที่ 4 ปัญหานํ้าท่วมขัง โดยเฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม บ้านได้

105 โครงการขุดลอกท่อระบายนํ้าภายใน เพื่อระบายนํ้าออกนอก ตามสภาพพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่บ้านและแก้ไข ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายในหมู่

ปัญหานํ้าท่วมขัง คมนาคม บ้านได้
106 โครงการขุดลอกขยายสระหนอง เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขุดลอกตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง

สระเนตร หมู่ที่ 4 เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู พื้นที่ อุปโภคและสําหรับ
แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี ทําการเกษตร
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107 โครงการขุดลอกอ่างหัวยวังขาม เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขนาดกว้าง 467,000 467,000 467,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง
หมู่ที่ 4 เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู 55  เมตร ยาว80 เมตร อุปโภคและสําหรับ

แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี ลึกเฉลี่ย2.30 เมตร ทําการเกษตร
slop1:1ปริมาตรขุด

9,580 ลบ.ม.
108 โครงการขุดลอกสระหนองขามหมู่ที่4 เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขุดลอกตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง

เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู พื้นที่ อุปโภคและสําหรับ
แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี ทําการเกษตร

109 โครงการถมสระนํ้าหนองขามบาง พื้นมีที่ไว้สําหรับใช้งาน ตามสภาพพื้นที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีพื้นที่ไว้ใช้ กองช่าง
ส่วน หมู่ที่ 4 เพิ่มข้ึน ประโยชน์เพิ่มข้ึน

110 โครงการขุดลอกคลองส่งนํ้าจากคลอง เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขุดลอกตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง
ส่งนํ้าอ่างวังขามถึงสระนํ้าหนอง เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู พื้นที่ อุปโภคและสําหรับ
ขามหมู่ที่ 4 แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี ทําการเกษตร

111 โครงการขุดลอกอ่างวังขามสาธารณะ เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขุดลอกตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง
ประโยชน์และพัฒนาเป็นแหล่งท่อง เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู พื้นที่ อุปโภคและสําหรับ
เที่ยวประจําตําบล แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี ทําการเกษตร

112 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20 จุด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
บ้านใหม่ 5 หลัง หมู่ที่ 4 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ทุกครัวเรือน

113 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าจาก เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
หนองขามสาธารณะประโยชน์ทาง ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
ทิศตะวันออกถึงถนนลาดยางหมู่ที่4 ร้อยละ80

114 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรจากหมู่บ้านถึงอ่างห้วยวังขาม ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
และเครือตับปลา หมู่ที่ 4 ร้อยละ80

115 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรจากบ้านหนองขามถึงสํานัก ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
สงฆ์หมู่ที่ 4 ร้อยละ80

116 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรจากบ้านหนองขาม ถึงบ้าน ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
เมืองคง หมู่ที่ 2 ร้อยละ80

117 โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรจากหน้าวัดเขาทองงามถึง สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ถนนคสล.ทางไปบ้านโนนดินจี่ คมนาคม คมนาคม 

118 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนมี ติดต้ังแผงโซล่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ทุกหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร เซล ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80
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119 โครงการยกร่องพูนดินสายหนอง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ตะใกล้ หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 800 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.60 เมตร คมนาคม คมนาคม 

120 โครงการลงหินคลุกถนนจากฐานป่า เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ไม้ถึงนํ้าประปาอ่างห้วยวังขาม สะดวก ยาว 3,500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 4 หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

121 โครงการขุดลอกหนองแกสาธารณะ เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน กว้าง 30 เมตร 300,000 300,000 300,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง
ประโยชน์ หมู่ที่ 4 เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู ยาว 60 เมตร อุปโภคและสําหรับ

แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี ลึก 2 เมตร ทําการเกษตร

122 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรสายป่าช้า หมู่ที่ 4 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80
123 โครงการขยายท่อประปาโดยวางท่อ เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา ตามแบบ อบต. 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง

PVC จากบ้านหนองขามไปบ้านโป่ง ไว้อุปโภคบริโภค กําหนด อุปโภคบริโภค
โพธ์ิและหนองงูเหลือม

124 โครงการลงหินคลุกถนนสายป่าช้า เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 4 ถึงไร่หมอดม สะดวก ยาว 3,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

125 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพถนน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทับถนนคอนกรีตทุกสายภายใน สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 4 คมนาคม คมนาคม 

126 โครงการถมที่สาธารณะโนนโก เพื่อให้ประชาชนได้มี จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง
(ฐานป่าไม้)ทั้งสองด้าน หมู่ที่ 4 พื้นที่ใช้ประโยชน์เพิ่ม ไว้ใช้ประโยชน์เพิ่ม

ข้ึน ข้ึน
127 โครงการลงหินคลุกถนนรอบคุ้มน้อย เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ประชากรพัฒนา) หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

128 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
บ้านนายเขียน ถึงบ้านนายประหยัด หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 200 เมตร ลึก ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
สอนจ้อย ทั้งสองด้าน หมู่ที่ 4 ปัญหานํ้าท่วมขัง โดยเฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้
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129 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าจาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
หน้าบ้านนายณรงค์ บุญหรรษา ถึง หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตร ลึก ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
บ้านนายเสนอ ผ่องสามสวน หมู่ที่4 ปัญหานํ้าท่วมขัง โดยเฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

130 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าจาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
หน้าบ้านนายเขียน  คะระมาส ถึง หมู่บ้านและแก้ไข ยาว 500 เมตร ลึก ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
สุดถนนจดเส้นหน้าวัดเขาทองงามถึง ปัญหานํ้าท่วมขัง โดยเฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้
บ้านโนนดินจี่

131 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่หมู่บ้าน เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 5 สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

132 โครงการลงหินคลุกถนนสายนานาย เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
อดิเรก ถึงเด่ินกกแก้ง หมู่ที่ 5 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

133 โครงการปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตร หมู่ที่ 5 สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

134 โครงการยกร่องพูนดินถนนสาธารณะ เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 5 สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

135 โครงการลงหินคลุกถนนทางแยกวัด เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หลวงพ่อก่ายถึงอ่างห้วยวังขาม สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

136 โครงการลงหินคลุกจากบ้านนายวิญญู เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถึงทางเช่ือมนาแม่บัวจันทร์ หมู่ที่5 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

137 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านแม่ละมูล หมู่ที่ 5 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

138 โครงการลงหินคลุกถนนสายพ่อทอง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถึงโคกหมากเหลื่อม สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

139 โครงการยกร่องพูนดินถนนจากหนอง เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ตะใกล้ถึงนารองวรเดช หมู่ที่ 5 สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 
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140 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ฝายรัฐบาลถึงฐานป่าไม้ สะดวก ยาว 3,500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

141 โครงการยกร่องพูนดินถนนสู่แหล่ง เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พื้นที่การเกษตรจากป่าช้าถึงฐาน สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ป่าไม้ คมนาคม คมนาคม 

142 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แหล่งการเกษตรจากถนนลาดยางถึง สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
นานางอํานวย ประพงษ์ หมู่ที่ 5 คมนาคม คมนาคม 

143 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าสู่พื้น เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ที่การเกษตรจากถนนภายในหมู่บ้าน สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ถึงนานางปีฎา  หมู่ที่ 5 คมนาคม คมนาคม 

144 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

145 โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายนํ้า เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ทั้งสองฝั่งทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และเกิดอุบัติเหตุ ยาว 0.10 เมตร ต่อ ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

แผ่น คมนาคม หมู่บ้านได้
146 โครงการวางท่อระบายนํ้าฝั่งตะวัน เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

ออกหมู่บ้านทั้งสองฝั่งถนน หมู่ที่ 5 0.60 เมตร ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
คมนาคม หมู่บ้านได้

147 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าปาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ลิ้นรางบ้านแม่พันสีหมู่ที่ 5 หมู่บ้านและแก้ไข 500 เมตร ลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

148 โครงการก่อสร้างไหล่ถนน คสล. 2 เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 1 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ข้างทางถนนสายกลางบ้านบ้านโป่ง สะดวก ยาว 300 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
โพธ์ิ หมู่ที่ 5 หนา 0.10 เมตร คมนาคม คมนาคม 

149 โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน เพื่อมีน้ําไว้อุปโภคบริโภค ปรับปรุงซ่อมแซม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 อุปโภคบริโภค
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150 โครงการขุดลอกฝายรัฐบาล หมู่ที่ 5 เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขุดลอกตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สําหรับ กองช่าง
เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู พื้นที่ อุปโภคและสําหรับทํา
แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี การเกษตร

151 โครงการผลิตนํ้าประปาด่ืมได้ หมู่ที่5 เพื่อมีน้ําไว้อุปโภค จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
บริโภค อุปโภคบริโภค

152 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3 บ่อ ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
เกษตร หมู่ที่ 5 ให้ประชาชนมีน้ําไว้ อุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค

153 โครงการถมดินหนองบา หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้น จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
ที่ใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน อุปโภคบริโภค

154 โครงการสูบนํ้าจากอ่างห้วยหมาตาย เพื่อประชาชนจะได้มีน้ํา จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
(อ่างเก็บนํ้าบ้านเพชร)ข้ึนสู่อ่างวังขาม ไว้อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค
(พลังงานไฟฟ้า)

155 โครงการขุดลอกหนองตะใกล้ หมู่ที่5 เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขุดลอกตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง
เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู พื้นที่ อุปโภคและสําหรับทํา
แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี การเกษตร

156 โครงการผันนํ้าจากหนองปังถึงอ่าง เพื่อประชาชนจะได้มีน้ํา จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง
ห้วยวังขาม ไว้อุปโภคบริโภค อุปโภคและสําหรับทํา

การเกษตร

157 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านโป่ง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
โพธ์ิ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านเมืองคงหมู่ที่ 2 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ 80

158 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหนองป่า เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ช้าหมู่ที่ 5 ถึง หลุบโจด ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

159 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถึงแหล่งพื้น เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ที่การเกษตรสายนาแม่พันสี หมู่ที่5 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

160 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดอนปู่ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ตา ถึงนาพ่อประกอบ หมู่ที่ 5 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80
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161 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านโป่ง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
โพธ์ิถึงฐานป่าไม้ ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

162 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

163 โครงการขยายเขตและเพิ่มเติมไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

164 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่ระบบประ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ปาหมู่บ้านฝายรัฐบาล หมู่ที่ 5 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

165 โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล. เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านโป่งโพธ์ิถึงบ้านเมืองคงหมู่ที่ 2 สะดวก ยาว 2,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

166 โครงการถมดินหนองมุกหมู่ที่ 5 เพื่อให้มีพื้นที่ไว้ใช้ ตามสภาพพื้นที่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประโยชน์เพิ่มข้ืน ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

ประโยชน์ ใช้พื้นที่ทํากิจกรรม

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พ่อวิญญูสายรอบหมู่บ้านถึงถนนสาย สะดวก ยาว 250 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
กลางบ้าน หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทาง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หลวง 2187 ถึงวัดหลวงปู่กาย สะดวก ยาว 2,700 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

169 โครงการถมดินไหล่ถนนสาย 2187 เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หน้าหมู่บ้าน บ้านโป่งโพธ์ิหมู่ที่5 สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 
170 โครงการยกร่องพูนดินถนนสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แหล่งการเกษตรสายหนองป่าช้าเช่ือม สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ถนนสายรัฐบาล(นาพ่อสุภาพ)หมู่ที่5 คมนาคม คมนาคม 

171 โครงการวางท่อ PVC เช่ือมจากอ่าง เพื่อประชาชนจะได้มี ท่อ ศก. 4 น้ิว ยาว 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
ห้วยวังขาม-หนองตะไก้-หนองป่าช้า- นํ้าไว้อุปโภคบริโภค 3,500 เมตร ประชาชนมีน้ํา สําหรับอุปโภคบริโภค
หนองมูก หมู่ที่ 5 และเพื่อการเกษตร ใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร

172 โครงการางท่อ PVC เช่ือมอ่างห้วยวัง เพื่อประชาชนจะได้มี ท่อ ศก. 4 น้ิว ยาว 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
ขาม ถึงฝายรัฐบาล หมู่ที่ 5 นํ้าไว้อุปโภคบริโภค 3,500 เมตร ประชาชนมีน้ํา สําหรับอุปโภคบริโภค

และเพื่อการเกษตร ใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร
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173 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนองบา หมู่ที่ 5 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

174 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้ ท่อ ศก. 4 น้ิว ยาว 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
มายังเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน มีน้ําไว้อุปโภคบริโภค 20 เมตร ลึก 2 ประชาชนมีน้ํา สําหรับอุปโภคบริโภค
ตําบลบ้านเพชร เมตร ใช้อุปโภคบริโภค

175 โครงการลงหินคลุกรอบหนองบา เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 5 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 
176 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าสู่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แหล่งพื้นที่การเกษตรสายหลุบโจด สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
ถึงหนองม่วง หมู่ที่ 5 หนา 0.60เมตร คมนาคม คมนาคม 

177 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
2187 ถึงเมรุบ้านโป่งโพธ์ิหมู่ที่ 5 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

178 โครงการลงหินคลุกถนนรอบป่าช้า เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านโป่งโพธ์ิ หมู่ที่ 5 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

179 โครงการวางท่อระบายนํ้าปากลิ้น เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
รางชนิดเต็มลงหนองบา หมู่ที่ 5 หมู่บ้านและแก้ไข 500 เมตร ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

ปัญหานํ้าท่วมขัง คมนาคม หมู่บ้านได้

180 โครงการปูแอสฟัลท์ติกทับถนนคอน เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพถนน 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
กรีตทุกสายภายในหมู่ที่ 5 สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

182 โครงการวางท่อระบายนํ้าปากลิ้นราง เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ภายในหมู่บ้านให้ลงสู่พื้นที่ หมู่บ้านและแก้ไข 500 เมตร ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
การเกษตรหมู่ที่ 5 ปัญหานํ้าท่วมขัง คมนาคม หมู่บ้านได้

183 โครงการขุดคลองจากฐานป่าไม้ถึง เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน กว้าง 200 เมตร 500,000 500,000 500,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง
หนองป่าช้า หมู่ที่ 5 เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู ยาว 220 เมตร อุปโภคและสําหรับทํา

แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี ลึก 2 เมตร การเกษตร
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184 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าทุก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 หมู่บ้านและแก้ไข 500 เมตร ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

ปัญหานํ้าท่วมขัง คมนาคม หมู่บ้านได้

185 โครงการลงหินคลุกถนนสายไร่พ่อ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สุนันท์ถึงบ้านนายดุเดือด หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

186 โครงการลงหินคลุกถนนสายหนอง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ่อน้อยถึงหลุบโจดห้วยชัน หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

187 โครงการยกร่องพูนดินถนนสายบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพชรถึงนาผอ.โชคชัย หมู่ที่ 6 สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

188 โครงการลงหินคลุกถนนสายบ้านพ่อ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสถียร ถึงนาอาจารย์จํานง หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

189 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พ่อเหว่ินถึงแยกถนนลาดยางไปบ้าน สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หนองแวง หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

190 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านจากบ้านพ่อเหว่ินถึงไร่นาง สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
เนาวรัตน์ หมู่ที่ 6 หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

191 โครงการลงหินคลุกถนนสายบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แม่แสงอรุณถึงหนองบ่อน้อยหมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

192 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากไร่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พ่อสุนันท์ถึงบ้านนายดุเดือดหมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 200 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

193 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฝั่งตะวัน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ตกหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

194 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากนา เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พ่อชาตรีหมู่ที่ 6 ถึงคุ้มหนองต้ิว สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่1 คมนาคม คมนาคม 

195 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าสู่พื้น เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ที่ทางการเกษตรสายนาพ่อตาถึงถนน สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
สายห้วยสิม หมู่ที่ 6 คมนาคม คมนาคม 
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196 โครงการยกร่องพูนดินทางเข้าบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แม่สังเวียน หมู่ที่ 6 สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

197 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 850 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

198 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.จาก เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านนางละเวียงถึงนานางยุกต์ สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 6 หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

199 โครงการยกร่องพูนดินถนน คสล.จาก เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ไร่นางเนาวรัตน์ ถึงป่าช้า สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

200 โครงการยกร่องพูนดินจากหนองบ่อ เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
น้อยถึงป่าช้า สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

201 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนา เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พ่อประยูรถึงหนองบ่อน้อย หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 900 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 
202 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภาย เพื่อให้การคมนาคม ตามสภาพพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 สะดวก ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
คมนาคม คมนาคม 

203 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนา เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พ่อสวาสด์ิ ถึงไร่นางสุดาวดี หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

204 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พ่อทวี ถึงบ้านแม่แดง หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

205 โครงการยกร่องพูนดินถนนสายนา เพื่อให้การคมนาคม กว้างยาวตามสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางวงเดือน ถึงนานายหง่าน หล้า สะดวก พื้นที่ ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
เพชร หมู่ที่ 6 คมนาคม คมนาคม 
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206 โครงการล้อมรั้วรอบศาลปู่ตาพร้อม เพื่อล้อมรั้วรอบศาลปู่ ตามแบบอบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง มีรั้วรอบศาลและมี กองช่าง
ไฟฟ้าส่องสว่างรอบศาล หมู่ที่ 6 ตาพร้อมติดต้ังไฟฟ้า กําหนด ไฟฟ้าส่องสว่าง

ส่องสว่างรอบศาล

207 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าปาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ลิ้นรางจากบ้านพ่อหนูแดงถึงบ้านพ่อ หมู่บ้านและแก้ไข 500 เมตร ลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
บุญทม หมู่ที่ 6 ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

208 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าปาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ลิ้นรางจากบ้านพ่อบัวพานถึงบ้าน หมู่บ้านและแก้ไข 500 เมตร ลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
แม่แตงอ่อน หมู่ที่ 6 ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

209 โครงการขุดร่องระบายนํ้าจากทาง เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
เข้าหมู่บ้านถึงนาน้อย หมู่ที่ 6 หมู่บ้านและแก้ไข 500 เมตร ลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

210 โครงการขุดลอกร่องระบายนํ้ารอบ เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หมู่บ้านและแก้ไข 500 เมตร ลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

211 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าจาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านพ่อสําราญถึงบ้านนายอุทรทั้ง หมู่บ้านและแก้ไข 500 เมตร ลึกโดย ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
2 ฝั่ง หมู่ที่ 6 ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม คมนาคม 

212 โครงการแก้ไขปัญหานํ้าอุปโภค เพื่อประชาชนจะได้มี ภายในหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
บริโภคภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 นํ้าไว้อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค

213 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิต เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
นํ้าประปา หมู่ที่ 6 ให้ประชาชนมีน้ําไว้อุป อุปโภคบริโภค

โภคบริโภค

214 โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลภายใน เพื่อประชาชนจะได้มี ภายในหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 นํ้าไว้อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค

215 โครการขุดลอกหลุบโจด หมู่ที่ 6 เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ต้ืน ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 475,000 475,000 475,000  1 แห่ง ประชาชนมีไว้สํารับ กองช่าง
เขินให้มีน้ําไว้ใช้ในฤดู 68 เมตร ยาว100 เมตร อุปโภคและสําหรับ
แล้งและกักเก็บนํ้าได้ดี ลึกเฉลี่ย1.50 เมตร ทําการเกษตร

slop1:1ปริมาตรขุด
9,759 ลบ.ม.

216 โครงการขุดสระเพื่อการเกษตร เพื่อที่ประชาชนจะมี จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
หมู่ที่ 6 แหล่งกักเก็บนํ้าเพิ่มข้ึน อุปโภคบริโภค
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217 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล 3 บ่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 3 บ่อ ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
เกษตร หมู่ที่ 6 ให้ประชาชนมีน้ําไว้ อุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค
218 โครงการก่อสร้างท่อส่งนํ้าจากไร่พ่อ เพื่อประชาชนจะได้มี ภายในหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง

โพธ์ิ ถึงหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 นํ้าไว้อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค

219 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรสายบ้านพ่อประยูรถึงหนอง ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
บ่อน้อย หมู่ที่ 6 ร้อยละ80

220 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าสาย เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
บ้านหนองงูเหลือมถึงป่าช้าหนองขาม ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80
221 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

จากบ้านพ่อเหว่ินถึงบ้านแม่หนู ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
หมู่ที่ 6 ร้อยละ80

222 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรจากสามท่อถึงนาพ่อหนูแดง ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
หมู่ที่ 6 ร้อยละ80

223 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าจาก เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ไร่พ่อสุนันท์ถึงนาแม่เขียว หมู่ที่ 6 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

224 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าจาก เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ไร่พ่อสุนันท์ หมู่ที่ 6ถึงห้วยสิม ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

225 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าจาก เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
บ้านพ่อเหว่ินถึงนาพ่อทวี หมู่ที่ 6 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

226 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากไร่ยาง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
พ่อสุนันท์ถึงไร่ยางนางจา หมู่ที่ 6 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80
227 โครงการผลิตแผนโซล่าเซล(พลังงาน เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

แสงอาทิตย์) หมู่ที่ 6 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร
ร้อยละ80

228 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในการเกษตร ในการเกษตร

ร้อยละ80

229 โครงการลงหินคลุกถนน2187 ถึง เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นาพ่อหนูแดง หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

230 โครงการลงหินคลุกถนนนาพ่อชาตรี เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถึงคุ้มหนองต้ิว สะดวก ยาว 2,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

231 โครงการวางท่อระบายนํ้าหน้าวัดหมู่ เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ที่ 6 ถึงนาน้อย 0.60 เมตร ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

คมนาคม หมู่บ้านได้

232 โครงการวางท่อระบายนํ้าจากหน้า เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
บ้านผู้ช่วยกํานันถึงหน้าบ้านแม่ลํา 0.60 เมตร ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
ดวน หมู่ที่ 6 คมนาคม หมู่บ้านได้

233 โครงการวางท่อประปาจากบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา ตามแบบ อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
หนองงูเหลือมถึงบ้านหนองขาม ไว้อุปโภคบริโภค กําหนด อุปโภคบริโภค
(ท่อPVC)

234 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายใน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 6 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้านหมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

คมนาคม คมนาคม 

235 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้นภายใน เพื่อมีฝายไว้สําหรับ กว้าง 3 เมตร ยาว 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีได้ไว้ กองช่าง
หมู่ที่ 6 กั้นนํ้าไว้ใช้ในการ 20 เมตร ลึก 2 ประชาชนมีน้ําใช้ อุปโภคบริโภค

เกษตร เมตร ในการเกษตร และการเกษตร

236 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หมู่บ้านและแก้ไข  500 เมตร ลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน

ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

237 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าปาก เพื่อระบายนํ้าออกนอก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
ลิ้นรางจากบ้านพ่อบัวบานถึงถนน หมู่บ้านและแก้ไข  500 เมตร ลึกโดย ประชาชนใช้ นํ้าท่วมขังภายใน
2187 ปัญหานํ้าท่วมขัง เฉลี่ย 0.40 เมตร คมนาคม หมู่บ้านได้

238 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางสุภาพถึงบ้านนางประนอม สะดวก ยาว 900 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 6 หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 

239 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายทวีถึงบ้านนางแดง หมู่ที่ 6 สะดวก ยาว 400 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ

หนา 0.15 เมตร คมนาคม คมนาคม 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

240 โครงการยกร่องพูนดินถนนจากทิศ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เหนือหลุบโจดถึงนานายเหว่ิน สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 6 หนา 0.60  เมตร คมนาคม คมนาคม 

241 โครงการยกร่องพูนดินถนนสายนา เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 5 เมตร 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายจารึกถึงถนนสายสามท่อบ้าน สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
นาเม็ก หมู่ที่ 1 หนา 0.60  เมตร คมนาคม คมนาคม 

242 โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้การคมนาคม กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเกษตรจากสํานักสงฆ์ หมู่ที่ 4 สะดวก ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใช้ สะดวกสบายในการ
 ถึงทางแยกไปบ้านโนนดินจี่ หนา 0.05 เมตร คมนาคม คมนาคม 

243 โครงการขุดลอกหนองเครือตับปลา เพื่อขุดลอกลําห้วยที่ กว้าง 30 เมตร 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําไว้ กองช่าง
หมู่ที่ 4 ต้ืนเขินให้มีน้ําไว้ใช้ใน ยาว 60 เมตร สําหรับอุปโภคบริโภค

ฤดูแล้งและกักเก็บนํ้า ลึก 2 เมตร และทําการเกษตร
ได้ดี

244 โครงการฝังท่อ คสล.ข้ามถนนสาย เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขัง ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์ 20,000 20,000 20,000  1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
หน้าบ้านนางทองเติม พุทธมาตร กลาง 60 เมตร ยาว นํ้าท่วมขังภายใน
หมู่ที่ 4 10 เมตร หมู่บ้านได้

245 โครงการขุดลอกร่องระบายนํ้าที่ต้ืน เพื่อระบายนํ้าออกนอก ขุดลอกล้างร่องระบาย 100,000 100,000 100,000 5 หมู่บ้าน สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
เขินทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านและแก้ไข นํ้าที่มีเศษดินอุดตัน นํ้าท่วมขังภายใน

ปัญหานํ้าท่วมขัง อยู่ในร่องระบายนํ้า หมู่บ้านได้



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือเต็นท์ จํานวน 10 หลัง 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดโต๊ะหินอ่อน จํานวน 6 ชุด  9,000 9,000 9,000 สํานักปลัด
หรือโต๊ะม้าน่ัง

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จํานวน 1 อัน 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี จํานวน 200 ตัว 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด
พลาสติก

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือโน้ตบุ๊ค จํานวน 2 ตัว 40,000 40,000 40,000 สํานักปลัด

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 ซุ้ม 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน 2เครื่อง 120,000 120,000 120,000 สํานักปลัด

10 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอก จํานวน 2 ตู้ 14,000 14,000 14,000 สํานักปลัด
สาร

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าติดตั้งเครื่องปรับ จํานวน 4 เครื่อง 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด
อากาศ

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมวดแผนงานที่ ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด

13 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เป้สะพายหลัง จํานวน 2 อัน 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด
เครื่องดับเพลิง

14 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ
โน้ตบุ๊ค

15 การศึกษา ครุภัณฑ์ โต๊ะม้าหินอ่อน จํานวน 6 ชุด 9,000 9,000 9,000 กองการศึกษาฯ

16 การศึกษา ครุภัณฑ์ โต๊ะไฟเบอร์ จํานวน 6 ตัว 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษาฯ

17 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม 1  ชุด 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษาฯ

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบ 1 เครื่อง 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษาฯ
รถเข็น 4 จังหวะ

19 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 8,000 8,000 8,000 กองการศึกษาฯ

20 การศึกษา ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอก จํานวน 2 ตู้ 14,000 14,000 กองการศึกษาฯ
สาร

21 การศึกษา ครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว 14,000 14,000 14,000 กองการศึกษาฯ

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 2 ตัว 4,000 4,000 4,000 กองการศึกษาฯ

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องออกกําลัง จํานน  1 ชุด 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ
กายกลางแจ้ง



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมวดแผนงานที่ ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม จํานน  1 ชุด 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 24,000 24,000 24,000 กองคลัง

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีทํางาน จํานวน 4 ตัว 8,000 8,000 8,000 กองคลัง

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอก จํานวน 4 ตู้ 30,000 30,000 30,000 กองคลัง
สาร

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ จํานวน 2 เคร่ือง 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

28 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองป่ันไฟดีเซล จํานวน 1 เคร่ือง 40,000 40,000 กองช่าง

5,000 วัตต์

29 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง 15,000 15,000 กองช่าง

30 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ หินเจียร (ลูกหมู)ใหญ่ จํานวน 1 อัน 10,000 10,000 กองช่าง

31 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ป้ัมลมขนาดใหญ่ จํานวน 1 เคร่ือง 20,000 20,000 กองช่าง

32 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ชุดทดสอบความข้ม จํานวน 1 เคร่ือง 10,000 กองช่าง

เหลวของคอนกรีต

Slump Test Set

33 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือโน้ตบุ๊ค จํานวน 1 ตัว 20,000 20,000 กองสวัสดิการฯ

1,544,000 1,534,000 1,415,000รวม



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือเต็นท์ จํานวน 10 หลัง 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดโต๊ะหินอ่อน จํานวน 6 ชุด  9,000 9,000 9,000 สํานักปลัด
หรือโต๊ะม้าน่ัง

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จํานวน 1 อัน 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี จํานวน 200 ตัว 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด
พลาสติก

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือโน้ตบุ๊ค จํานวน 2 ตัว 40,000 40,000 40,000 สํานักปลัด

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 ซุ้ม 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน 2เครื่อง 120,000 120,000 120,000 สํานักปลัด

10 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอก จํานวน 2 ตู้ 14,000 14,000 14,000 สํานักปลัด
สาร

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าติดตั้งเครื่องปรับ จํานวน 4 เครื่อง 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด
อากาศ

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมวดแผนงานที่ ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด

13 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ เป้สะพายหลัง จํานวน 2 อัน 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด
เครื่องดับเพลิง

14 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ
โน้ตบุ๊ค

15 การศึกษา ครุภัณฑ์ โต๊ะม้าหินอ่อน จํานวน 6 ชุด 9,000 9,000 9,000 กองการศึกษาฯ

16 การศึกษา ครุภัณฑ์ โต๊ะไฟเบอร์ จํานวน 6 ตัว 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษาฯ

17 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม 1  ชุด 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษาฯ

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบ 1 เครื่อง 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษาฯ
รถเข็น 4 จังหวะ

19 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 8,000 8,000 8,000 กองการศึกษาฯ

20 การศึกษา ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอก จํานวน 2 ตู้ 14,000 14,000 กองการศึกษาฯ
สาร

21 การศึกษา ครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว 14,000 14,000 14,000 กองการศึกษาฯ

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 2 ตัว 4,000 4,000 4,000 กองการศึกษาฯ

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องออกกําลัง จํานน  1 ชุด 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ
กายกลางแจ้ง



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมวดแผนงานที่ ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม จํานน  1 ชุด 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 24,000 24,000 24,000 กองคลัง

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีทํางาน จํานวน 4 ตัว 8,000 8,000 8,000 กองคลัง

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอก จํานวน 4 ตู้ 30,000 30,000 30,000 กองคลัง
สาร

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ จํานวน 2 เคร่ือง 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

28 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เคร่ืองป่ันไฟดีเซล จํานวน 1 เคร่ือง 40,000 40,000 กองช่าง

5,000 วัตต์

29 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง 15,000 15,000 กองช่าง

30 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ หินเจียร (ลูกหมู)ใหญ่ จํานวน 1 อัน 10,000 10,000 กองช่าง

31 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ป้ัมลมขนาดใหญ่ จํานวน 1 เคร่ือง 20,000 20,000 กองช่าง

32 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ชุดทดสอบความข้ม จํานวน 1 เคร่ือง 10,000 กองช่าง

เหลวของคอนกรีต

Slump Test Set

33 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือโน้ตบุ๊ค จํานวน 1 ตัว 20,000 20,000 กองสวัสดิการฯ

1,544,000 1,534,000 1,415,000รวม
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ส่วนท่ี 4 

การติดตามและประเมนิผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์  5 คะแนน 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
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  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
   (2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

           3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

           3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

           3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

           3.4 วิสัยทัศน์ (5) 

           3.5 กลยุทธ ์ (5) 

           3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

           3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

            3.8 แผนงาน (5) 

            3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 

  

รวม 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตําบล  ลักษณะของภูมิประเทศ  ลักษณะ
ภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งนํ้า  
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 

(3) 
 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่น เขตการ
ปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง  การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี  ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผ่นพัฒนา
ท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่องโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

 

20 

(5) 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน 

 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น 

 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ท่ัวไป เป็นต้น 

 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน  การ
ประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-

Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 
 
 
 
 
 

 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธศาสตร์ 
 
 
 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20ปี และ Thailand 4.0 

 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทําตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนําไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใด
ท่ีชัดเจน 

 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(5)  

ผลผลิตโครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือโครงการท่ีเป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 
เพ่ือนําไปสู่การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

           5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 

           5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

           5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 

           5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

           5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 

           5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

           5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

            5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

            5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 

            5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

            5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) 

            5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปไีปปฏิบัตใินเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ กค็ือ
ผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวน
ท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไร จํานวนท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปไีปปฏิบัตใินเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีนัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการแกไ้ขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 

 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีกําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ี
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะทําท่ีไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัตใิห้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ํา
ทางสังคม (4) การรองรับการเช่ืองโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับThailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลอ้งกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

 

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหท้้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกําหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ ์
คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้ รับเป็นสิ่ งท่ี เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได้ 
(3) ร ะ บุ สิ่ ง ท่ี ต้ อ งก าร ดํ า เนิ น ง า น อ ย่ า ง ชั ด เจ น แ ล ะ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถ่ิน  
เป็นการติดตามผลการนํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ว่าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซ่ึงสามารถวัดผลได้ท้ังเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 

 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

        
  

2. ด้านเศรษฐกิจ           

3.  ด้านการสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

        

  

4.  ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

        

  

5.ด้านการบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        

  

6.ด้านการพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

        
  

รวม           
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน   

  

   

2 ต้ังในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 จากเงินสะสม   

4 จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถดําเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (1.1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ) 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

 

(1)  ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่  ภัย

แล้ง  วาตะภัย  นํ้าท่วม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ
ชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตําบล  ซ่ึงได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับ
เด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนท่ี
ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาตํ่า  ประชาชนในตําบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหน้ีสินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้
น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่
พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีค้นหา  การ
รณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เน่ืองจาก ในตําบลด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดทําแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการสํารวจข้อมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาท่ีจะต้องดําเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังน้ี  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/นํ้าประปา/แหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก้ไข ทําให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจํานวน
มาก  ซ่ึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันมีจํากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังน้ี  ปัญหาต่างๆ ท่ีถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  น้ัน ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญโดยประชาคมท้องถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผู้นําหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  ประชาชนท่ัวไป ร่วมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
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แผนพัฒนาท่องถ่ินต่อไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ียังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ท่ีส่งกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ   
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