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ส่วนที่  1   
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

1.ด้านศักยภาพ 
1.1 ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอ าเภอเนินสง่า   
ระยะห่างจากอ าเภอเนินสง่า  2  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง     ดังนี้ 

ทิศเหนือจด  ต าบลกะฮาด  อ าเภอเนินสง่า       จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้จด   กิ่งอ าเภอพระทองค า            จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออกจด  ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตกจด  ต าบลหนองฉิม  อ าเภอเนินสง่า      จังหวัดชัยภูม ิ

   เนื้อที่ 
เนื้อที่ทั้งหมดของต าบลตาเนินมีประมาณ  35,903  ไร่  หรือประมาณ  57.4448 ตาราง

กิโลเมตร (625 ไร่ เท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร)  
1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 
39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2  สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1 – 2  สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 องศา    

1.3 ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลตาเนิน  เป็นที่สูงทางด้านทิศใต้  ระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ  230  เมตร  และระหว่างกลางของต าบลระดับความสูงประมาณ  220  เมตร  ลาด
ต่ าลงมาทางด้านทิศเหนือระดับความสูงประมาณ  200  เมตร  และเป็นลูกคลื่นตอนตื้นสลับเพียงบางส่วน  มี
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  คือ  บึงละหานลูกนก  อยู่ทางตอนเหนือของต าบล ตาเนินไหลจากทางตอนใต้มา
ทางด้านทิศเหนือของต าบล  มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ  คือ  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2180  ตัดผ่านตอน
เหนือของของต าบล  และมีทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย  ตัดผ่านตอนกลางของต าบลในแนวออก-ตก  

 
 
 
 



[2] 
 

1.4  ลักษณะของดิน 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  เป็นดินปนทราย   มีดินเหนียวเป็นบางส่วน พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับ

การปลูกข้าวและพืชไร่  โดยดูลักษณะโครงสร้างของดิน  และความสมบูรณ์ของดิน 
1.5   ลักษณะของแหล่งน้ า 

1. บึงละหานลูกนก ตั้งอยู่บ้านโนนไร่  หมู่ที่ 3 ต.ตาเนิน  มีเนื้อที่  3,500  ไร่ 
2. บึงตาเนิน  เป็นบึงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่าง 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1,5,10,11,12 มีเนื้อที่ 80 

ไร่ 
3. ชลประทานหนองแขม  ตั้งอยู่บ้านหนองแขม  หมู่ที ่ 6  ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 180 ไร่ 
4. บึงปืด  ตั้งอยู่บ้านบึงสง่า  หมู่ที ่ 11  ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 112  ไร่ 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตต าบลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 

     จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน  ได้แก่  
หมู่ที ่ 1  บ้านตาเนิน        ชื่อ นายทวีศักดิ์  ครองตาเนิน      ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน      
หมู่ที่  2  บ้านหนองขาม    ชื่อ นายธนาวุฒิ  โพธิ์ทอง   ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  3  บ้านโนนไร่         ชื่อ นายณรงค์ โพธิ์นอก          ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ที่  4  บ้านหนองโพธิ์    ชื่อ นายบุญเริง  ศรีวงษ์           ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  5  บ้านหัวบึง         ชื่อ นายฐิติพงษ์  เหิมขุนทด      ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  6  บ้านหนองแขม    ชื่อ นายสังคม    หวังเลี้ยงกลาง      ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านโนนคูณ       ชื่อ นายพงศ์สิริ  ออสันเทียะ         ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านโกรกกุลา     ชื่อ นายชูชาติ  หวังกล่อมกลาง   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านสามหลักพัฒนา  ชื่อ นายประจักษ์  แก่กลาง           ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10 บ้านเนินทอง           ชื่อ นายแถม  แขดสันเทียะ          ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11  บ้านบึงสง่า             ชื่อ นายชิน    นามก่ิง        ต าแหน่ง ก านัน 
หมู่ที่  12  บ้านเนินสมบูรณ์    ชื่อ นายบัวลี  เรืองสุวรรณ          ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านราชภูมิ          ชื่อ นายอุบล    ยิ่งสันเทียะ          ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  14  บ้านเนินเพชร        ชื่อ นายประมาณ  ครองตาเนิน             ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 

 

มีจ านวนพื้นที่ตามล าดับหมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ที่  1  มีพ้ืนที่  1,226    ไร่ 
หมู่ที่  2  มีพ้ืนที่  3,153    ไร่ 
หมู่ที่  3  มีพ้ืนที่  2,730    ไร่ 
หมู่ที่  4  มีพ้ืนที่   2,560    ไร่ 
หมู่ที่  5  มีพ้ืนที่  2,050    ไร่ 
หมู่ที่  6  มีพ้ืนที่  4,580    ไร่ 
หมู่ที่  7  มีพ้ืนที่   2,038    ไร่ 
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หมู่ที่  8  มีพ้ืนที่  2,015     ไร่ 
หมู่ที่  9  มีพ้ืนที่  5,130     ไร่ 
หมู่ที่ 10  มีพ้ืนที่  1,956     ไร่ 
หมู่ที่ 11  มีพ้ืนที่  2,649   ไร่ 
หมู่ที่ 12  มีพ้ืนที่  2,040   ไร่ 
หมู่ที่ 13  มีพ้ืนที่  2,500   ไร่ 
หมู่ที่ 14         มีพ้ืนที่            1,276      ไร่ 
 

2.2  การเลือกตั้ง 
          องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลโดยใช้ชื่อว่า “สภาต าบล 

โคกปีบ” และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และใช้ชื่อว่า  
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 14  
หมู่บ้าน มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 28 คน การบริหารงานองค์การบริหารส่วน 
ต าบลตาเนิน ประกอบด้วย 
                     1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร 
ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีประธานสภา
คนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
                     2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลตาเนิน จ านวน 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน จ านวน 1 คน 
ทั้งนี้ มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
    
3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

- ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ประชากรทั้งสิ้น ณ  24 กุมภาพันธ์   2564   จ านวน  
6,777 คน   แยกเป็น ชาย    3,387   คน       หญิง  3,390   คน 
  - ข้อมูล จปฐ. ปี 2562  จ านวน 5,623 คน 

  แยกเป็น ชาย    2,784   คน          หญิง  2,839   คน  รวม  5,623  คน 
 
 
 
 

 



[4] 
 

ข้อมูลประชากร 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
เปรียบเทียบจ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์/จปฐ. 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ ตาเนิน 271 192 281 210 552 402 204 132 

๒ หนองขาม 286 246 287 234 573 480 154 139 

๓ โนนไร่ 169 119 175 133 341 252 83 78 

๔ หนองโพธิ์ 209 182 217 202 426 384 102 92 

๕ หัวบึง 352 273 340 274 692 547 190 166 

๖ หนองแขม 253 227 256 223 509 450 146 135 

๗ โนนคูณ 192 178 190 175 382 353 115 114 

๘ โกรกกลุา 336 293 342 306 678 599 224 173 

๙ สามหลักพัฒนา 254 179 256 168 509 367 149 133 

๑๐ เนินทอง 259 237 244 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               503 468 194 139 

๑๑ บึงสง่า 243 199 266 208 508 407 162 134 

๑๒ เนินสมบูรณ์ 258 174 225 166 509 340 136 111 

๑๓ ราชภูม ิ 85 74 75 76 160 150 51 46 

๑๔ เนินเพชร 220 311 240 213 483 424 165 126 

รวม 3,387 2,784 3,390 2,839 6,777 5,623 2,075 1,718 

ที่มา   : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  อ าเภอเนินสง่า  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์    2564 
: ฐานข้อมูล จปฐ.  ปี 2562 
 

4.  สภาพทางสังคม    
4.1  การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา                      5      แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          3      แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 14 แห่ง 

 
4.2  สาธารณสุข 

สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน       2   แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน                 3    แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                 1    แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

4.3  อาชญากรรม 
  ต าบลตาเนินไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วม
ทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
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ประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี 
งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลาย
ฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้     

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของต าบลตาเนิน  พบว่าในเขตต าบลตาเนินมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่

เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้ น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน      

 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
         5.1  การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนกรมทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2180  ตัดผ่านตอนเหนือของต าบล  และมี 
ทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย  ตัดผ่านตอนกลางของต าบลในแนวออก – ตก   

5.2  การไฟฟ้า (ชัยภูมิ)   
จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า (ท่ีไฟฟ้าเข้าถึง) จ านวน 14  หมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่ 

ใช้ไฟฟ้า  ประมาณ  1,639 ครัวเรือน 
5.3  การประปา 

จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ประปา   จ านวน 14  หมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่ประปา   
ประมาณ  1,639 ครัวเรือน  

5.4  โทรศัพท์ 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 14  ตู้ 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
มีที่ท าการไปรษณีย์  (เอกชน)  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 – 16.00 น.  ใน 

วันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 

       การประกอบอาชีพหลักของประชากรทั้งต าบล คือ  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  
นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ  อาชีพรับจ้าง  และค้าขาย   

6.2  การประมง 
(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

 6.3  การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   
 6.4  การบริการ 

รีสอร์ท   1    แห่ง 
คลินิก   1    แห่ง 
บ้านเช่า   4    แห่ง 
คาร์แคร์   2    แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
  สวนน้ าแม่ฟ้าเนินสง่า   

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตต าบลตาเนินไม่แหล่งอุตสาหกรรม   

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ปั้มน้ ามันหัวจ่าย           4   แห่ง 
ปั้มหลอด                   2   แห่ง 
ปั๊มหยอดเหรียญ           6   แห่ง 

 โรงสี          11   แห่ง 
  ตลาดสด  1   แห่ง 

ร้านค้า             50   แห่ง 
 6.8 แรงงาน 
  ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลตาเนิน  จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก  เช่น ท าไร่  
ท านา  ท าสวน เป็นต้น  ซึ่งท าให้ประชากรมีรายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีพ  จึงท าให้ประชากรบางส่วน ไป
รับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอก
พ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่   เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ
จ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนในเขตต าบลตาเนินส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ  

     วัด      7    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ 2    แห่ง 
   ศาลตาปู่   1    แห่ง 
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7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่      
-  ประเพณีวันสงกรานต์    
-  ประเพณีลอยกระทง    
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  
-  ประเพณีก่อเจดีย์ทราย 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ประชากรในเขตต าบลจะพูดภาษาโคราชและภาษาอีสาน  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้น
กก  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่   และผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม  ซึ่งเป็นสินค้า  OTOP  ประจ าต าบลตาเนิน  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1  น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าชี (อยู่นอกเขต) ซึ่ง
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้
พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตต าบลไม่มีป่าไม้ 
8.3 ภูเขา  ในเขตต าบลไม่มีภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ ของต าบลส่วนมากเป็น พ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็
เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  
และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง  ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะ 
9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
             -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้  ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (3) 
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทย
ในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย  และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
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ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน หลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
ส าคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ (4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและ
ทางทะเล  

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) 
การเสริมสร้างและ ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

4. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้  กลไกส าคัญต่าง ๆ ท่างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวม อย่าง
เป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (3) การ
พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 
2.ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่ รากเหง้ าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชี วิต  และจุด เด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามา  
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม  
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
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การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ  การกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ

ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตร
ชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ  แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ  เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรม ความ
มั่นคงของประเทศ  

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น  จุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ  และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน  โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(4) พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ      
มหภาค  

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา  ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4 ) 
สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด  ที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย (2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย 

 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 
ประเด็น ได้แก่  
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1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม  ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความ
เข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ 
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์  

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวาง พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
(7) การสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
และ (3) การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (1) การ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดีและ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์โดย (1) การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอก ห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (1) การ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การ
พัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ  ประชาชนในการร่วมคิดร่วม
ท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง  และท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ  ภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 
ประเด็น ได้แก่  

1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) 
เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการท่างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะ และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (1) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
กลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก  การบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม
จังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก าลัง
แรงงานในพ้ืนที ่ 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) 
ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึง ตนเองและการจัดการตนเอง โดย 
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) สร้าง
การ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับ
ชุมชน  
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่ เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง  

ตัวชี้ วัด  ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2 ) สภาพ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่  

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลค่า ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ (4) 
รักษาและเพ่ิม พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพ่ิม มูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟ้ืนฟูชายหาด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ การป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ของภาครัฐ
และภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ  อย่างยั่งยืน (3) 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนา 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม  ของทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  

5. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้ า
เชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่าง
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ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลด
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน 
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม 
และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ท่าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ  การท างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง  สิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ 
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม  

โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (1) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (3) 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
มี สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
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4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ 
และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ใน
สังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบ
แบบบูรณาการ  

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น  โดย(1) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (3) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (1) บุคลากร
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่
พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก
ขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  พ.ศ.  2560 -2564 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ      
ยุทธศาตร์ชาติ  20  ปี  ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม  และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน  ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ  น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  มีทั้งหมด  10  ยุทธศาสตร์  โดยมี  
6  ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์  20  ปี  และอีก  4  ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 
             1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย       
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่ วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐาน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุม
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ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร                 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทาง
สังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม 
เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้ นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสม    ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการ
เข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาส
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะ
น าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย         
 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ  ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ า
ภูมิภาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

 4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง
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ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 

        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และยั่งยืน ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้ นใน
อนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  
  (1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
  (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม  
 (3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
 (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
 (5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย  
 (6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์                    
 (7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

 (8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ 
(9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ 

มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
 (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 (11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา 
วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดย
การปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย  ปี 2577 
        7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
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การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใน
การสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรอ งรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
        8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของ
คนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
       9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 
                         (1) การพัฒนาภาค 
                         (2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  
                         (3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
                         (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ  และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
        10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดั บ
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อนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้
เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัว
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  
3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนจังหวัด 
 3.1  แผนพัฒนาภาค 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พ.ศ.  2560 – 2565 
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 
ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม  ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้  ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิ จภายในภาค ให้มี
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรม
จากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน คมนาคมขนส่ง
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค  เพ่ือให้มี
อัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค  
ลุ่มแม่น้้าโขง”  

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ  

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 14 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง  

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4.  เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
                     5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมาย 
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1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุง

อ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณการกัก
เก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจาก ดินเค็ม สร้างแหล่ง
กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่ เหมาะสมในพ้ืนที่ การเกษตร 15 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ า ให้มีความสมดุล

ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วน และมี
การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ า ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือปูองกันความเสียหายจาก อุทกภัยและ
ภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความเหลื่อม
ล้้าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินท ากินของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและ
อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์  โมเดล และ
หนองบัวล าภูโมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ชุมชนในการดูแลผู้
พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเอง ได้ในบั้นปลายชีวิต 
ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก  ระบบสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  การศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และ
ภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
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สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริ เวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย  16 แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพ่ือติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่  พ่อแม่หรือผู้ดูแล
เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  เพ่ือกระตุ้นการพัฒนา
เด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้  มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือ สร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ  การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง ใหญ่ 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ  การ
พัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร  
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด ยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต  ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง  ขยายพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตร  อินทรีย์ให้
แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน  รวมทั้งการ
จัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม 17 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือ
ขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้ง
กองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่าน ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า  เกษตร 
การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้น ในการ
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แปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณ มาก
พอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ  
จัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่ 
จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ใน  
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง  
คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ให้ได ้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค 
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากร
ฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจาก โรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมู ลค่าสูง ก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์  
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร  
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่ 
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้  
มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก 
วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์  
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก 
ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้ง 
สร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ
ครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับ
ชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค 
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้ วัตถุดิบในพื้นที่ พัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึง  ๑๘ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา  เทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ 
เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ  วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
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7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่
ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียว ความสะอาด 
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่ าอนุรักษ์ และพ้ืนที่ป่านอกเขต
อนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และปูองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่า
ต้นน้ าและปอ้งกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

 9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ  ความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง  พ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลอง
เพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริม  ชุมชนในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่  19 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ 
แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ ชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่า
สุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า สกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ 
ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอก
ฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติ
ธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 

 2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของ
แต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ  เชื่อมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก  ทุนทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว ได้ตลอดทั้งปี 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและ
สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

 3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยวกับประเทศ
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เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง  วัฒนธรรมของสองฝั่งโขง 
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน  ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ คาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจาก
ชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ  และทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน  

4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์อุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  มีความสนุกรื่นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการ
ของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม  ทัศนศึกษาของ
โรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ  ทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ 20 แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัด
มหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ ให้กับ
นักท่องเที่ยว  

6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา  อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด ความสมดุลและยั่งยืน 
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด  ความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่  มากขึ้น 
รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง  ในลักษณะเครือข่าย
เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม  การท่องเที่ยวระหว่าง
ภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้อง กับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว  จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มี
คุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบ  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ 
ของภาค 

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ชว่งขอนแก่น-หนองคาย 
ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC 
ด้านตะวันออก  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ ความต้องการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น 
เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น 21 แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิด
โล่ง เป็นต้น พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่าง
ภาค เร่งรัดพัฒนา ระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้
เชื่อมโยงระหว่างเมืองและ ระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิเมือง ขอนแก่น เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ พัฒนาพื้นที่บริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย 
มุกดาหาร ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลัง
แรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม 
อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา สถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และ
อุดรธานี  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ

จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน การค้า
ชายแดนที่มีศักยภาพ  
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2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึง
กาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง โครงข่าย
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา ๒๒ แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มี ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เพ่ือเตรียมความพร้อมและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่  11 - 13 กันยายน 2562 โดยยึด 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บท 
จากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค  
ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไป 
ได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด   
รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และ  
น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
          1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
          2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
          3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง 
          4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา 
         ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
Unique  Position 

ก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย  และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  “นวัตกรรม
ภาคอีสานด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้า  และการสร้างพลังงานทดแทน”  หรือ “Innovation  for  
FASTTT” 
 FASTTT  มาจากค าว่า 
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 F=  FUN  ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว  ผจญภัย  ที่ท าให้ลดวัยหรือกระชุ่มกระซวย  
การกีฬา 
             A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มัน 
ส าปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว 
             S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์ 
เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์ 
โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชด าริ 
ให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมท่ีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลาย 
ที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้า 
ไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบ 
ฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้น า APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ 
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 
246         แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
             T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ขอม
โบราณ  วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
             T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล าดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์  
             T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มี 
จ านวนมากและการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived 
Fuel: RDF) 
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 ระยะ 5 ปี 

จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ.  
2560 มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค 
เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของ 
กลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง 
การเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะ หลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
ที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ า  
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าสัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้าน 
รายได้ (Gino coefficient) สงูกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น 
 

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
และสังคมเป็นสุข 
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โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
           1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ึนมาตรฐาน
อินทรีย์ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพื้นท่ีมาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้ังเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
            2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้
เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพืน้ที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ าการกระจาย 
น้ าไปยังพ้ืนที่ 
            3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากข้ึนในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ 
วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนคร 
ราชสีม่ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
            4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร 
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
            5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ  
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ 
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
              6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยัง
รุ่นลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
พันธกิจ (Mission) 
        1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
        2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
        3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
        4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
        6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
        7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
        8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
ประเด็นการพัฒนา 

1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
วัตถุประสงค์  
      เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
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1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

    2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
        วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
         2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
        แนวทางการพัฒนา 
        2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
        2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
        2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
        2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
        2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
        2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
        2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
        2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
        2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
        2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
        2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
        2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
        2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      วัตถุประสงค ์
      1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
      2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  
      แนวทางการพัฒนา 
       3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
       3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  
       3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
       3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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      3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
              แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565)  
                     แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการก าหนดอนาคตและทิศทางของต าแหน่งการพัฒนาของ 
จังหวัด มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก่ 
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ 
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาค และแผนอ่ืนๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการ ของประชาชนใน 
พ้ืนที่ และมองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
                     การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงข้อมูลใน 
หลายส่วนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุง 
เพ่ิมเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด 
และเพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี นโยบายรัฐบาล 
                    แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการด าเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จะกระท า 
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพ่ือให้เกิดพลัง 
สร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่ง สู่ทิศทางเดียวกัน 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
         “เมืองแห่งความสุข” 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
         1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
         2. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         3. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
      1) เป้าประสงค์ 
            ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
      2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
            1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
            2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
            3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
            4. ร้อยละที่ลดลงของของจ านวนคนจน 
            5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ 
            6. จ านวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
            7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว 
            8. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
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            9. จ านวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มข้ึน 
            10. จ านวนพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานเพ่ิมข้ึน 
            11. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 
            12. ร้อยละของจ านวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
    3) แนวทางการด้าเนินงาน 
          ด้านการเกษตร 
          1. การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
             1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 
             1.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
             1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
         2. พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย พริก  ไม้ผล พืชผัก
ปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร 
             2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านการตลาด 
            2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง 
            2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหม ที่มีคุณภาพ 
            2.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
            2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
            2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
             2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน 
สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 
             2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด 
             2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน 
             2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต 
              2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่
เหมาะสม 
           3. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
               3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติและเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 



 
 

[ 32 ] 
 

               3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร 
อินทรีย์ และการท าเกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
               3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
            4. พัฒนาพ้ืนที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน 
                4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
                4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากินและประชาชนที่
ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 
                4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ทั้งเขต
เกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมือง และผังชุมชน 
          5. พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
                 5.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 
                 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 
                 5.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                 5.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต การขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ 
                 5.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster 
และ Supply Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
                 5.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 
                5.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
          6. พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 
               6.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
               6.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรม และมีความ
เสมอภาคในการจ้างงาน 
               6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงาน การ
คุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น 
               6.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบ
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ค่าจ้าง 
               6.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
              6.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้
เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
              6.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
         7. พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
              7.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
              7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 
        8. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
               8.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
               8.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวด
แข่งขัน การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 
               8.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดง
สินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
               8.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
องค์ความรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจ 
พ่ึงพาตนเองได้ 
        9. พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด 
               9.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุม
สินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน(SMEs) ให้
เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
               9.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาค 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและท่ัวถึง 
รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                9.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาค 
ส่วน ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ 
              2. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
             3. ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่าง 
เข้มงวด 



 
 

[ 34 ] 
 

              4. พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
              5. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า และการ 
จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ และ 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 
              6. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ 
ของท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
เหมาะสม 
               7. ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้าง 
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติท่ีเป็น 
มิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               8. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและการ 
จัดการน้ าเสียชุมชน 
               9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมใน 
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
              10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               11. การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้า 
และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
              12. ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
ในการใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพื่อสร้าง 
รายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน 
               13. การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
โดยจัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพื่อก าหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกัน 
ผลกระทบ 
               14. พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง 
ในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 
               15. พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาค 
ส่วนต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 
               16. สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความ 
พร้อม จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
               17. พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
               18. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ 
ทราบ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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             19. สนับสนุนครัวเรือน ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 
             20. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งใน 
และต่างประเทศ 
             21. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน 
             22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 
             23. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน 
             24. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความสามารถ 
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
             25. พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เก่ียวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 
เครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ 
           1. การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรของจังหวัดทั้ง 
ในระบบกระจายน้ าและแหล่งน้ าต้นทุน 
           2. การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการ 
เกษตรเข้าสู่ตลาด 
ด้านการท่องเที่ยว 
          1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มี 
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน 
          2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่ง 
อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
          3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล 
          4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาด 
การท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
          5. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง 
คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
           6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
           7. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่ 
สร้างสรรค์จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
           8. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยง 
ข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
           9. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้ 
เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
          10. สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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          11. สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
          12. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
          13. การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          1) วัตถุประสงค์ 
                   ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                  1. ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
                  2. ร้อยละของจ านวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง 
          3) แนวทางการด้าเนินงาน 

1. เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยม 
ครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ 
                   2. สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก 
และเยาวชน และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม 

3. สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มี 
เวทีแสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ 
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
                   4. พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสังคม 
                   5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รว่มกับชุมชน สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 
เหมาะสมในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
                  6. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 
สู่สภาวัฒนธรรมต าบล 

7. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ 

8. ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกก 
9. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการ 

จัดกิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
10. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์ 

ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 



 
 

[ 37 ] 
 

11. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือ 
เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                12. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
                13. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตร 
การเรียนการสอนเพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 ประการ 
คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                 14. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 
                 15. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
จัดการศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
                 16. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกัน 
โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ 
ให้บริการ และช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
                 17. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 
ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
ชุมชน 
                 18. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
                 19. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้ 
เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
                 20. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ 
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 
                21. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
                     22. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม 
ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

23. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็น 
อุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

24. พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี 
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                     25. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 
                     26. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
                     27. สนับสนนุสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยาย 
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ภารกิจในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการด าเนินการ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  28. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
                  29. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน 
                  30. สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วย 
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
วงราชการอย่างต่อเนื่อง 
                   31. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
เสริมสร้างขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล และ 
อ าเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัด 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
                   32. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
           1) วัตถุประสงค์ 
                    ประชาชนด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
           2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
                    1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดน้อยลง 
                    2. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด 
                    3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง 
           3) แนวทางการด้าเนินงาน 
                    1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ 
หมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
                    2. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อ 
พิพาทเบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาค 
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
                    3. คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 
                    4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรม 
จงัหวัดและอ าเภอ 
                     5. สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม 
                     6. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน 
                     7. เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้านด าเนินการป้องกันมิให้ 
กลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้ 
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สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและภาคประชาสังคม 
                     8. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ 
ติดโดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 
                     9. บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอื้ออ านวยต่อการบ าบัด 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยยึดผู้เสพเป็นศูนย์กลาง 
                    10. สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังคม 
4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
           แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง 
การเกษตร 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561-2565 
            วิสัยทัศน์ 
                   “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหาร 
พลังงานทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมที่มีคุณภาพ” 
           พันธกิจ 
                   1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
                   3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
                   4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
                   5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
                   6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
                   7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
          เป้าประสงค์หลัก 
                   1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                   2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
                   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
                   4. เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 
                   5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
                   6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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                   7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
                   8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ 
ประชาคมอาเซียน 
                   9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
                  10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
           ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                   จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 
ภาพรวม ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
                 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
                  2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
           มาตรการ และแนวทาง 
           มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 
           แนวทาง 
                  1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
                  1.1.2 ขยายรูปแบบการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ 
ในจังหวัดชัยภูมิ 
                  1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
                  1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาส 
ศึกษาต่อ และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
           มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัด 
ชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
           แนวทาง 
                 1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพื่อดึงดูดให้ 
บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
                 1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน 
การศึกษา 
                 1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือน ามา 
ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 
             มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชือ่มโยงการ 
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 
             แนวทาง 
                    1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียน 
การสอนในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและ 
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การ 



 
 

[ 41 ] 
 

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 
                    1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษา 
                   1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
                    1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
การสอน 
                    1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ 
และบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตาม 
อัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 
               มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
               แนวทาง 
                       1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 
                       1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์ 
ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                       1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ 
เยาวชนในพื้นท่ีทุกระดับ 
                       1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
                       1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้ 
วัฒนธรรม 
                       1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 
                       1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
             มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             แนวทาง 
                     1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
“วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
                    1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น 
ส่วนประกอบส าคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
                    1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน 
วาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
                  1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ 
วิถีการเรียนรู้ของประชาชน 
            มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น 
            แนวทาง 
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                   1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด 
ชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
                   1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน 
ตลาดแรงงานในระดับประเทศและต่างประเทศ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                    1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
                    2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
                    3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
           มาตรการ และแนวทาง 
           มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส้าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
           แนวทาง 
                  2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของ 
คนในชุมชนและท้องถิ่น 
                 2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
                 2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี 
ประสิทธิภาพ 
                 2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
          มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
          แนวทาง 
                  2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้ 
แนวคิด “การตลาดน าการผลิต” 
                 2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิ เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก 
ใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน  เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ 
ฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 
                 2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีข้ึน ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความ 
แปลกใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
                2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ใน 
การผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 
                2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการ 
น าองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ 
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
              2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
              2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
แปรรูป และผู้จ าหน่าย 
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             2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการ 
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 
             2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ใน 
ระดับประเทศ 
              2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
         มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติดในพื้นที่ 
              แนวทาง 
               2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนใน 
ชุมชน 
              2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
ส าหรบัการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
              2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ 
ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
              2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
              2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อท่ีเน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมท่ี 
ถูกต้องในท้องถิ่น 
              2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติดให้เข้มแข็ง 
              2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ 
เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 
             2.3.9 จัดท าสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้แก่ 
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
             2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
             2.3.11 จัดกิจกรรมในการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยา 
เสพติด รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบ าบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด  
             2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการออกก าลังกายของคนในชุมชนและ 
ท้องถิ่น 
             2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และ 
สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
       เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
        1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
        2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
        3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึน 
       มาตรการ และแนวทาง 
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            มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ 
ข้าว อ้อย และ มันส้าปะหลัง 
            แนวทาง 
             3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
             3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
             3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
             3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม 
การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ 
พริก ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 
            แนวทาง 
             3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่ 
บ้านโคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
             3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่ม 
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
             3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3.2.4 ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 
             3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลด 
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 
            มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
            แนวทาง 
             3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความ 
ต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ 
Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
             3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหาร 
ปลอดภัย 
             3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐาน 
อย่างสม่ าเสมอ 
             3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย 
ของจังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
             เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
             1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
             2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 



 
 

[ 45 ] 
 

            มาตรการ และแนวทาง 
            มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้
เป็นรูปธรรม 
           แนวทาง 
           4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ ใน
ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน 
           4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่โดด
เด่นของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
           4.1.3 สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาลส าคัญของ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น 
          4.1.4 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ 
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
         มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
         แนวทาง 
          4.2.1 สนับสนุนปัจจยัพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน
ด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
          4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 
          4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการ
อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 
           4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุงเส้นทางและ
พัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพื่อเพ่ิมจุดเด่นของ
แหล่งท่องเที่ยว 
            4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว 
            4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซึกวึก ป่าปรง
พันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
               4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่
ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
              มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคง 
ความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
              แนวทาง 
               4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิด 
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รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่น 
ยิ่งขึ้น 
                4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็น 
รูปธรรม 
                 4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทาง 
วัฒนธรรม และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์ 
เฉพาะ 
                  4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
                มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและ
ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล 
               แนวทาง 
                4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของ 
จังหวัดชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและ 
ประชาคมโลก 
                4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของ
ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มี 
โอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 
               4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิ 
ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 
               4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการ 
น าเสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
              มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส้าคัญของประเทศ 
              แนวทาง 
               4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับ 
สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
              4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ 
ประดับระดับประเทศ 
              4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิ 
ทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจ าหน่ายทั่ว 
ประเทศ 
             4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
            มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            แนวทาง 
             4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นกลไกส าคัญในการผลักดัน
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ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
             4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
             4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็ง และมี
ขีดความสามารถสูงขึ้น 
              4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
              4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ของจังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
            เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                    1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
                    2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
                    3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
           มาตรการ และแนวทาง 
           มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
           แนวทาง 
                 5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใน 
ท้องถิ่นและชุมชน 
                 5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่ 
มีความพร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
                 5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน 
การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด เป็นต้น 
                 5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการ 
ศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อผลิต 
บุคลากรด้านพลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
           มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
           แนวทาง 
                   5.2.1 วางแผนและก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
                   5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ 
ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
                  5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ 
พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
                   5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน 
ทดแทนเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
          มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
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          แนวทาง 
                    5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
                     5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 
          มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
          แนวทาง 
                    5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการ 
พัฒนาท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยง
สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
         มาตรการ และแนวทาง 
         มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิ
สติกส์ในภูมิภาค 
         แนวทาง 
          6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
          6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศ
ไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
         6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
          6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหาร
จัดการ 
          6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง 
            มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้
เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
           แนวทาง 
            6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขน 
ถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 
           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
            1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
            2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
            3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
         มาตรการ และแนวทาง 
         มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพิ่มขึ้น 
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         แนวทาง 
          7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
          7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็น 
“ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
          7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
คุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
          7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
          7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของป่าไม้ กับ
ผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
          7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
          มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้้า
ขนาดใหญ่และแหล่งน้้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้้าในภาคการเกษตร 
          แนวทาง 
           7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
           7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความต้องการที่เป็น
เอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
           7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่ง
น้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
           7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือรองรับ
ในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
            7.2.5 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่นมีจุดแวะ
พักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
            7.2.6 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานส าหรับภาคการเกษตรและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการระบายน้ าสู่ภาคการเกษตร  
            7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ าเดิม แหล่งน้ าธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้ า รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  
            7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ าเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
            มาตรการที่ 7.3 การน้าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
            แนวทาง 
             7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการ
ก าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
             7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
             7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
             7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและ 
น้ าท่วม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
                 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           มาตรการ และแนวทาง 
           มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
           แนวทาง 
                   8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
                   8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                   8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน และการพัฒนา 
ให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
                   8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค 
ประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
                   8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
                   8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
                   8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่น 
          มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
          แนวทาง 
                   8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
                  8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการ 
เผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน 
                 8.2.3 จัดกจิกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
            มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 
           แนวทาง 
            8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
           8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
โดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
           8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
          มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 
 

[ 51 ] 
 

          แนวทาง 
                8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          วิสัยทัศน์ 
        “การศึกษาเป็นเลิศ  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
           พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1) การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสัญจรและล าเลียงพืชผลทางการผลิตจากการเกษตร             
จะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือประชาชนจะได้ใช้สะดวก ไม่ชะงักหรือติดขัด  เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยจาก
ธรรมชาติ  สามารถใช้สัญจรได้ตลอดเวลา  โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและคมนาคม 

2) การปรับปรุงและพัฒนาแสงสว่างทุกหมู่บ้าน โดยด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพ่ือ 
จะได้ใช้ได้เต็มพ้ืนที่ส าหรับชีวิตประจ าวันของประชาชน  และประกอบอาชีพและบริเวณที่เป็นจุดล่อแหลมตาม
แหล่งต่างๆ  ที่ความสว่างไม่เพียงพอจะต้องติดตั้งให้เพียงพอและท่ัวถึงทั้งในชุมชนและเส้นทางการคมนาคม 

3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค น้ าอุปโภค – บริโภคท่ีสะอาด  ก่อสร้าง  พัฒนา   
ปรับปรุง  ขยายเขตทั้งประปาภูมิภาค  และหมู่บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง  ก่อสร้างจัดหาภาชนะและซ่อมแซม
ให้ใช้การได ้

4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ  และการขยายคู่สายโทรศัพท์ขอ 
ความร่วมมือสนับสนนุงบประมาณติดตั้งขยายเขตและซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ประชาชนได้
มีใช้อย่างพอเพียง 

5) การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารง 
ชีพให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยจัดฝึกอบรมอาชีพ  สนับสนุนงบประมาณและตลาดจ าหน่ายสินค้า  ส่งเสริมชุมชนให้
ผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการ 

6) การพัฒนาการเกษตร  ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรักษาบ ารุง  ความอุดม 
สมบูรณ์ของแหล่งผลิต  และการใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัตถุในชุมชน  โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

7) การรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆ  การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์  พลังมวลชน  เยาวชน  ให้เข้มแข็ง 
และยั่งยืน  คอยป้องกันภัยคุกคามต่างๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความปลอดภัย   

8) ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าและ 
แพร่หลาย  จัดตั้งกลุ่มข้ึนมารับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณ 

9) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและการออกก าลังกาย  จัดการแข่งขันกีฬาและการออก 
ก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  จัดหาผู้ฝึกสอนกีฬา  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องแก่เยาวชน  
เพ่ือจะได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงข้ึน  การออกก าลังกายสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ 

10) สร้างและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูก  ก่อสร้าง  ขุดลอก  ซ่อมแซม  ให้สามารถเก็บ 
กักน้ าเพื่อการเกษตรยามขาดแคลน  และน าน้ าจากต้นน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้พอเพียงและทั่วถึง 
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      11) ปรับปรุงและพัฒนาระบบทางระบายน้ าตามแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้า
พ้ืนที่การเกษตรช ารุดหรือเสียหายบ่อยๆ  จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรือสะพานให้คงทนถาวร  ทนสภาพ         
การระบายน้ าได้สะดวก  รวดเร็ว  สอดคล้องกับประมาณน้ าที่ไหลเข้า – ออก 

      12) ปรับปรุงพ้ืนที่การเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากสภาพดินเค็มให้มีความ
อุดมสมบูรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
               13) การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่า ให้
ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังโดยตั้งกลุ่มให้เรียนรู้และพัฒนาให้เป็นอาชีพและรายได้ 
               14) การสร้างระบบการท าลายขยะและปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้รองรับปริมาณและ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

      15) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้ าตามหมู่บ้านที่เกิดท่วมขังในฤดูฝนตก ก่อสร้าง
รางระบายน้ าหรือร่องระบายน้ าให้ทันต่อปริมาณน้ าใช้และน้ าฝน 

      16)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์  วัด  สถานที่ราชการและที่ไร่นา  สวน  เพื่อเป็นแหล่งอาหาร  ร่มรื่น  รักษาภูมิทัศน์  รักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติ 

      17) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาชั้นประถม ให้ได้รับ
ความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัย  สนับสนุนทุนการศึกษา  จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาการเรียน  การสอน  ตั้งแต่อนุบาล  จนถึงชั้นประถมศึกษา  สนับสนุนอาหารกลางวัน  วัสดุอุปกรณ์  
การเรียน  การศึกษา  ทั้งในและนอกระบบ 

      18) จัดท าสวนพักผ่อนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพ่ือให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้มา
พบปะและนันทนาการ 

      19) จัดสร้างเวทีสาธารณะเพ่ือเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ถาวรของ
ต าบลให้มีมาตรฐานและการใช้งานหลายๆ โอกาส 

      20) ก่อสร้างศูนย์กิจกรรมรวมต าบลให้ครบวงจร  เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของต าบลทุกๆ ด้าน
ของทุกหมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ทราบและโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและบริการภูมิ
ปัญญาที่จะสามารถท ารายได ้

     21) จัดท าแหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  โดยปรับปรุงพัฒนาให้สามารถน า
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นรายได้และเพ่ิมอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

22) ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการด้านเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน  เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้  ปรับปรุงสถานที่
ราชการให้สามารถให้บริการหลายๆ  ด้าน  ภูมิทัศน์ทั้งนอกและในอาคารส านักงานให้ดูเหมาะสมสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ   
         ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา     

    เพ่ือให้วิสัยทัศน์การพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงก าหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
        ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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        ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
        ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร    

         เป้าประสงค์ 
               1. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานทั่วถึง 
               2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
               3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้ 
               4. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 
               5. การพัฒนาบุคลากรการบริหารและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
               6. พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 
               8. ส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
               9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
               10. ส่งเสริมทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี 
               11. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
               12. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการด ารงชีวิต 
               13. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
        ตัวชี้วัด 
                1. การพัฒนาการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
                2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 14 หมู่บ้าน 
                3. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม 
                4. พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
                5. ครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค บริโภคท่ีได้มาตรฐาน  
                6. ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง 
                7. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 14 หมู่บ้าน 
                8. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
                9. ประชาชนในต าบลตาเนินมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
               10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประโยชน์จากการศึกษา 
               12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้ง 
พัฒนาอาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ 
               13. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชาคม 
               14. ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน 
               15. ประชนได้รับสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุทั้ง 14 หมู่บ้าน 
               16. ประชาชนได้รับการส่งเสริมขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
              17. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดเก็บรายได้ และการบริหารงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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              18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดจากเรื่องร้องเรียนในการบริหารงานที่ขาด 
ธรรมาภิบาล 
              19. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ 
              20. สภาพแวดล้อมของต าบลตาเนิน ปลอดขยะ สวยงาม น่าอยู่  
     ค่าเป้าหมาย 
             1. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
             2. มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
             3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
             4. การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
             5. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
             6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
             7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             8. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของ
ท้องถิ่น 
             9. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
    กลยุทธ์   

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    วัตถุประสงค์ 
      1.  เพ่ือให้หมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ  ครบถ้วน   
      2.  เพ่ือแก้ไขปัญหาการคมนาคมหมู่บ้าน 
      เป้าหมายการพัฒนา 
      1.  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการในหมู่บ้าน  
      2.  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในต าบลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและสัญจรไปมา 
สะดวก 
      แนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ าทางเท้า ท่อระบายน้ า :  
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

2.  การพัฒนาระบบจราจร : ส่งเสริมการป้องกันความปลอดภัยจากการใช้ถนนและลด 
อุบัติเหตุแก่ประชาชน 

3.  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
วัตถุประสงค์ 

      1.  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคพอเพียง 
      2.  เพ่ือแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
      เป้าหมายการพัฒนา 
      1.  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
      2.  ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 
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      3.  ให้ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการอุปโภค  บริโภค   
      แนวทางการพัฒนา   

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้ า : พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอ จัดสร้างระบบ 
ประปา และขยายเขตประปาในหมู่บ้าน 

2. การขุดเจาะแหล่งน้ า : ขุดลอกแหล่งน้ าตื้นเขิน ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

      วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านประกอบธุรกิจในรูปของการจ าหน่ายสินค้า  และมีแหล่ง 

รวบรวมผลผลิต 
2.  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เหมาะสมต่อการครองชีพ 
3.  เพ่ือแก้ไขการอพยพไปหางานท านอกหมู่บ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่างๆ  รวมทั้ง 

สนับสนุนการด าเนินการโครงการตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพึ่งตนเอง 
2. ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพ้ืนดิน  และสามารถให้ผลผลิต 

ได้มากคุ้มทุน 
3. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในต าบล   
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายร้านค้าชุมชน ส่งเสริมหมู่บ้าน 

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองระดับต าบล 
2. การพัฒนาการเกษตร : ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

ต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์   
      1.  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์   
      2.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
      3.  เพ่ือสร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
      เป้าหมายการพัฒนา   

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น  ส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน  การ 
ควบคุมและรักษาโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ส าหรับ 
ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา 

3. ให้ตระหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุ  และคนพิการ   
แนวทางการพัฒนา   
1. พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม : จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากจน คนพิการ              

เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภท 
2.  การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม : ส่งเสริมการนันทนาการ กิจการการกีฬาแก่ 
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เยาวชน สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งประชาชนที่มีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงาม  
กิจกรรมศาสนา  

3.  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร : พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้รู้เท่าทัน 
เหตุบ้านการเมืองอย่างรอบด้าน เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการเกษตรกรรม ฯลฯ 

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกหมู่บ้าน 
สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  

5.  การพัฒนาการศึกษา : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ ารุงรักษาและและการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน 

2.  เพ่ือให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
      เป้าหมายการพัฒนา 

1.  พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม / บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
      2.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ฟ้ืนฟูและ 
พัฒนาป่าไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติเสื่อมโทรมและท่ีดินมีปัญหาเสื่อมโทรม  

2. การจัดระบบนิเวศ : อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ พัฒนาบูรณะป่าไม้ และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้    
เกิดประโยชน์ จัดระบบนิเวศรอบหมู่บ้านให้สวยงาม 

3. การบ าบัดและจัดเก็บขยะ : การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องหลักวิชาการ 
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร          
วัตถุประสงค์ 

      1.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
      2.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้  คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
      3.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก 
      เป้าหมายการพัฒนา 

1. จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการเสนอความคิด  และการมีส่วนร่วมตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน  มีคุณธรรม และ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการฝึกอบรม 

3. ให้บริการประชาชน  ทั้งในและนอกส านักงาน  รวมทั้งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้มาติดต่อ 
งานต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ออกแนะน าชี้แจ้งและตอบปัญหาข้อซักถามเก่ียวกับงาน
ที่ปฏิบัติและหน้าที่ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง 
      แนวทางการพัฒนา   

1. การพัฒนาระบบการเมือง : ส่งเสริมความรู้การบริหารการปกครองตามระบอบ 
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ประชาธิปไตย การเลือกตั้งทุกระดับ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
2. การพัฒนาการบริหาร : พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้  

รวมทั้งระบบการการจัดเก็บภาษี การท ากิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและทั่วถึง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจที่ดี พัฒนาระบบ
การให้บริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ

ยั่งยืน 
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6)  รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม 

                     7)  พัฒนาและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
และภัยพิบัติ 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน
การน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินในภาพรวม ดังนี้ 
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    (1) จุดแข็ง (S : Strength) 
 ประชาชนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการ/อปท. ในการพัฒนาท้องถิ่นของ

ตน 

 มีเส้นทางการสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2180 สายบ้านค่าย – ละหาน และสายบ้านตาเนิน – บ้านสามหลักพัฒนา 

 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ  ในการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน การท าประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนา  มีความเข้มแข็งขึ้น บริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริการที่รวดเร็ว 

 ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีการผลิตผลทางการเกษตรที่มีความ
หลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง โคกระบือ สุกร ไก่ ปลา เป็นต้น 

 มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในชุมชน 

 มีสถานที่และทรัพยากรธรรมชาติมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เพ่ือการสร้าง
งาน และเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 

 มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและที่จะพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อป ในหลายหมู่บ้าน 

 มีการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมเกษตรทางเลือกหรือเกษตร
ผสมผสาน 

 มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อปท. /และส่วนราชการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 มีความสงบไม่มีปัญหาด้ายความปลอดภัย และมลพิษท่ีก่อให้เกิดโทษ 

 ผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 อบต.ตาเนิน มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

 ได้รับการบริการรับส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเร่งด่วน 

 คุณภาพการศึกษาก้าวหน้า   รวมทั้งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
วิทยาการสมัยใหม่และเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศอาเซียน  

(2) จุดอ่อน (W : Weakness) 
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขาดการพัฒนา

ด้านคุณภาพ และการตลาด 

 การผลิตในภาคเกษตรกรรม การส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตต่ า ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 

 ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและไม่มีความรู้พ้ืนฐานด้านการประกอบ
วิสาหกิจชุมชน 

 แหล่งน้ าตามธรรมชาติและที่ของส่วนตัวมีน้อย ไม่เพียงพอและตื้นเขิน 

 ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 ต าบลตาเนิน ก าลังเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

 ไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงพ้ืนที่ท าการเกษตร 
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 ปัญหาดินเค็ม ดินกร่อย ไม่สามารถท าการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ 
(3) โอกาส (O : Opportunity) 

 พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

 นโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบวิสาหกิจชุมชน 
ในหลายรูปแบบ 

 การกระจายอ านาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 

 มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิรูป
ระบบราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานของรัฐ 

 ใกล้แหล่งรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 
 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับท้องถิ่นอ่ืนที่สะดวกสบาย  สามารถรองรับการขยายตัวของการ

ลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 (4) อุปสรรค (T : Threat) 
 ภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นจากการได้รับการถ่ายโอนการกระจายอ านาจไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ

จ านวนบุคลากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีอยู่จ านวนน้อยเมื่อ
เทียบกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ 

 ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต 

 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เพียงพอและท่ัวถึง 

 ด้านภูมิศาสตร์มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งน้ าท่วม และดินเค็ม 

 แหล่งน้ าตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลผลิต 
 ท้องถิ่น/อปท. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนจ ากัด จึงไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้

ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

 ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างบรรทุกดิน หิน เกินค่าน้ าหนักมาตรฐาน วิ่งเร็ว เครื่องยนต์    
เสียงดัง  ท าดินร่วง ถนนพัง ฯลฯ 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
        ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล้าดับที่  1  แหล่งกักเก็บน้้าในการท้าการเกษตรแบบยั่งยืน   ปัจจุบันแหล่งกักเก็บน้ าใน

ต าบลตาเนินมีลักษณะตื้นเขิน  เก็บน้ าไม่ได้ในระยะยาว  ท าให้มีน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากร  
ท าให้เกิดปัญหาพืชผลทางการเกษตรเสียหายในหน้าแล้ง   แต่ปัญหาที่ส าคัญคือ งบประมาณของท้องถิ่นน้อย
และจ ากัด  การพัฒนาจึงไม่เพียงพอ  
แนวทางแก้ไข  ขุดลอกหนองละหาน  หมู่ที่  3   เนื้อที่ประมาณ  4,035  ไร่  ขุดลอกหนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่  5  
เนื้อท่ีประมาณ  20  ไร่ ท าฝายกักเก็บน้ าล าห้วยยาง  โกรกมะเค็ง  แม่ใหญ่  และท าคลองซอย (คลองก้างปลา)  
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหา  และมีน้ าในการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน  ซึ่งถ้าหากมีแหล่งกักเก็บน้ าเหล่านี้  จะ
สามารถใช้เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าจากห้วยล าชีไปเก็บไว้ที่คลองชลประทานหนองแขม  และสามารถที่จะปล่อยน้ า
เข้าพ้ืนที่ท าการเกษตรของประชากรต าบลตาเนินได้อย่างทั่วถึง  ผลประโยชน์ก็จะเกิดแก่ประชากรทั้งต าบล  
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ล้าดับที่  2 การคมนาคม  เป็นปัจจัยส าคัญอันดับแรกของต าบลตาเนิน เบื้องต้นที่ต้องการ

มากที่สุดทั้ง 14  หมู่บ้าน  สภาพปัญหาเนื่องจากถนนที่ใช้ในการสัญจรคมนาคม และถนนที่ใช้ขนพืชผลผลิต
ทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐานและขาดแคลน ท าให้การใช้งานต้องหยุดชะงักในฤดูที่ประสบภัยจากฝนตกมาก
เกินไปและท าให้ถนนช ารุดเสียหาย  ส าหรับเส้นทางหลักที่ใช้ในการคมนาคม นับว่าเป็นหัวใจส าคัญมาในการ
ขนส่งล าเลียงสินค้าต่าง ๆ  ข้ามจังหวัดสู่ตลาดกลางและโรงงาน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางลัดที่ย่นระยะเวลา  
ป้องกันอุบัติเหตุลดการจราจรในการเดินทางไปยังต่างจังหวัด ซึ่งถ้าหากว่าถนนได้รับการก่อสร้างเป็นทางลาด
ยางมีผู้สัญจรทั้งจากภายในต าบลและต่างพ้ืนที่ได้ใช้เส้นทางนี้ร่วมกันเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย แต่เนื่องจาก
งบประมาณของท้องถิ่นต าบลตาเนินนั้นมีน้อย ไม่พอเพียงที่จะด าเนินการได้  จึงจะต้องขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น  
 แนวทางแก้ไข  1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเนินทอง – บ้านโนนไร่ ต าบลตาเนิน ระยะทาง 5กม. 

2. ก่อสร้างถนนลาดยางทางแยกบ้านหนองแขม – บ้านโกรกกุลา ระยะทาง 3.5 กม. 
ฯลฯ 

ล้าดับที่ 3  แหล่งน้้าที่กักเก็บน้้า และทางระบายน้้า   สภาพปัญหามีน้อยไม่เพียงพอและตื้น
เขิน  ท าให้ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เมื่อน้ าไม่เพียงพอก่อให้เกิดความเสียหายขาดช่วงตอนการเพาะปลูก สภาพ
ปัญหาทุกหมู่บ้านในฤดูฝนในช่วงที่ฝนตกชุก  ท าให้ถนนทั้งสองข้างทางเดิน และทางการเกษตร  มีน้ าเอ่อไหล
หลากมากเกินไป  กัดเซาะถนน  ท าให้ถนนช ารุดเสียหาย และการระบายน้ าเข้าและน้ าออกตามแหล่งน้ าที่อยู่
ในพ้ืนที่เกษตรระบายไม่ทันและรองรับประมาณงานไม่เพียงพอ เกิดความเสียหายอย่างมากมายต่อการเกษตร
และการสัญจร  แต่ปัญหาที่ส าคัญคือ งบประมาณของท้องถิ่นน้อยและจ ากัดการพัฒนาจึงไม่เพียงพอ  
แนวทางแก้ไข  ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ าล าห้วยยาง ล าห้วยโกรกมะเค็ง ล าห้วยแม่ใหญ่ คลองหนองเรียบ 
ก่อสร้างฝายตามล าห้วย ระยะทาง 6 กม. ขุดลอกแหล่งน้ าชลประทานหนองแขม หมู่ที่ 6   เนื้อท่ี 180 ไร่ 

ฯลฯ 
  ล้าดับที่  4  ไฟฟ้า  ปัจจุบันไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการใช้ตามบ้านและ เพ่ือการ
ประกอบกิจกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม ปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ต าบลตาเนิน ทั้ง 14  หมู่บ้าน   มี
ไฟฟ้าใช้ครบ 14  หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน และไฟฟ้าสาธารณะตามข้างทางและ ในหมู่บ้าน ซึ่งถ้า
หากมีไฟฟ้าสว่างและทั่วถึงจะท าให้ลดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและอาชญากรรม ปัจจุบันการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้าไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
ล้าดับที่  1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของ

ตลาด  จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลประกอบอาชีพเกษตรกรแต่แหล่งที่ท าการประกอบอาชีพมี
สภาพที่ไม่สมบูรณ์  ประกอบกับไม่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงแหล่งผลิตให้ถูกวิธีจึงท า
คุณภาพของแหล่งผลิตขาดความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตต่ า   

ล้าดับที่  2  ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  หลังจากว่างงานเกษตรชุมชนที่มีอยู่กระจาย
หลายหมู่บ้าน  ต้องการรวมกลุ่มอาชีพแต่เนื่องจากลุ่มขาดแคลนงบประมาณ และการพัฒนาฝีมือใน   การผลิต
และจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือผลิตสินค้าต าบลและตลาด จัดแสดงแนะน าสินค้าของต าบลให้เผยแพร่และเป็นที่
รู้จัก 
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ล้าดับที่  3  พัฒนาสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชั้นน้า  ยังขาดการปรับปรุง
รูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ  และการผลิตวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  การรวมกลุ่มร่วมกันยังน้อย  
งบประมาณ การอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ   สถานที่จ าหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จัก  

3.  ด้านสังคม 
อันดับท่ี 1 สาธารณสุขและการอนามัย  โรคติดต่อที่เกิดขึ้นมากมายและตามฤดูกาลจะต้อง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งในคนและสัตว์ อีกทั้งภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆของประชาชนมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน 

อันดับที่  2 การกีฬาของชุมชน  เยาวชนมีความสามารถแต่ยังขาดการฝึกสอนอย่างถูกวิธี
และการสนับสนุนสถานที่เล่นกีฬาไม่เพียงพอ  ถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ต่าง ๆ จะท าให้เยาวชน
ได้สนใจเข้าเล่นกีฬาอย่างจริงจัง 

ล้าดับที่  3  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์  ยังไม่เพียงพอกับจ านวนผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มอียู่ในแต่ละหมู่บ้านซึ่งจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
        4.  ด้านแหล่งน้้า 

อันดับที่  1  การก่อสร้างฝาย  ตามแหล่งน้ าที่มีการเพาะปลูกและทางน้ าส าหรับเก็บกักน้ า
ได้ตลอดเส้นทางเดินน้ า และกรณีที่มีปริมาณน้ ามากสามารถระบายน้ าตามแหล่งน้ าได้ทันเพ่ือป้องกันปัญหา
การเกิดน้ าท่วม  และการกัดเซาะให้ถนนพัง การสัญจรไม่สะดวก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลิตทางการ
เกษตร เป็นต้น 

อันดับที่  2  การก่อสร้างคลองส่งน้้าจากต้นแม่น้้าตามแหล่งเพาะปลูก  เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตรและมีแหล่งน้ าส าหรับการเพาะปลูกตลอดฤดูกาล 

อันดับที่  3  แหล่งน้้าตามธรรมชาติและท่ีของส่วนตัว  มีน้อยไม่เพียงพอและตื้นเขิน ท าให้ 
ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้และไม่เพียงพอ  การขุดลอกแหล่งน้ าจะท าให้การรองรับน้ าได้มีปริมาณมากซ่ึงจะส่งผล
ท าให้การผลิตพืชผลได้มากและสามารถผลิตได้หลากหลายชนิดหมุนเวียน 
        5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อันดับที่  1  ดินเค็ม  ดินของท้องถิ่นเป็นดินเค็มเต็มพ้ืนที่ท าให้ผลผลิตได้น้อย ปลูกพืชไม่
ได้ผลเต็มที่ท าให้สูญเสียโอกาสในการประกบอาชีพ 

อันดับที่  2  การก้าจัดขยะมูลฝอย การใช้วัสดุที่ท าลายมลภาวะ โดยไม่ค านึงผลเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยรู้หรือไม่รู้  ส านึกให้เห็นถึงภัยที่จะตามมา      

อันดับที่  3  ป่าชุมชน  การปลูกป่าชุมชนตามแหล่งส าคัญๆ  สองข้างทางจะเป็นการเพ่ิม
ปริมาณต้นไม้เพ่ือสร้างความชุ่มชื่น ร่มเงา และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติส าหรับคนในชุมชน 

อันดับที่  4  การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชน
เดือดร้อน  ทั้งที่มี น.ส. 3 และไม่มี น.ส. 3 จะต้องรังวัดและท าแนวป้องกันโดยการล้อมรั้ว  คันดิน   ป้าย
ประกาศหรือปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารและความร่มรื่น  เพ่ือปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนออกก าลังกาย  ทาง
สัญจร  ไม่ให้ใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนตน  

6. ด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง 
อันดับที่  1  การจัดเวทีประชาคม ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญและความสนใจ

เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร  
อันดับที่ 2   ความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง  การเลือกตั้งทุกระดับจะต้องสร้างจิตส านึก

ให้เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้   จาก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลามากพอที่จะสร้างความเข้าใจโดยมีการจ าลองภาพ
เหตุการณ์ให้เห็นถึงผลดีผลเสียจาการเลือกตั้ง  การก่อตั้งกลุ่มให้มีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างทั่วถึงและทุก
กลุ่มเป้าหมายให้มีการอบรมได้เรียนรู้ เพ่ือจะน าไปเผยแพร่ในชุมชนของตนเองให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลตาเนิน  พ.ศ.2566-2570 
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1.การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมครบวงจร 

 
2.การพฒันาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

 
 
 

3.ยกระดบัพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ป ี
6 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุล 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5:การ
เสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยัง่ยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:การ
สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1:
การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างที่ 2:ความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:การ
เติบโตทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6:
การเพิม่
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ 

 
 

 1:การพัฒนาคนและสงัคมที่
มีคุณภาพ 

 

3 :  การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้าน
การเกษตร 
 

2 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
 

5 : การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

 

4 :  การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว 

 

6 :  การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชื่อมโยง
สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

 
 

7 :  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

 

8 :  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มีประสิทธิภาพ 

 
 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. 
6 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่  1:การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2:การพฒันาด้าน 
แหล่งน้ า 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3:การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4:การพฒันาด้าน
สังคมและสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5:การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6:การพฒันาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

 

1.บริหารจัดการน้ าให้
เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพ  
ชีวิตยั่งยืน 

 
 
 
 

2.แก้ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

3.สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7:การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโล
จิสติกส ฺ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8:
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และ นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9:การ
พัฒนาภาคเมือง 
และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10:
การต่างประเทศ 
ประเทศเพือ่นบ้าน 
และภูมิภาค 

 

4.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

5.ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆของภาค 

6.พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข้งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

 
1.การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
2.การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 
 

3.การสร้างความมั่นคงเพือ่การพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
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ส่วนที่ 3   
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
ส านักปลดั 
กองการศึกษา 
กองคลัง 

 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลดั 
4 การพัฒนาด้านสังคมและ

สาธารณสุข 
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลดั 

  บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข็มแข็งของชุมชน ส านักปลดั 
  บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ 
  การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลดั 
  บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
กองการศึกษาฯ 

  บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลดั 
  บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 

 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

6 ด้านการเมืองและการ
บริหาร    

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั,กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์   4 ส านัก/กอง 
 
 



1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   -  แผนงานอุตสากรรมและโยธา 124 88,491,500 124 88,491,500 124 88,491,500 124 88,491,500 124 88,491,500 620 442,457,500
   -  แผนงานเคหะและชุมชน 103 60,594,250 103 60,594,250 103 60,594,250 103 60,594,250 103 60,594,250 515 302,971,250

รวม 227 149,085,750 227 149,085,750 227 149,085,750 227 149,085,750 227 149,085,750 1,135 745,428,750

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า

   - แผนงานการเกษตร 79 54,209,000 79 54,209,000 79 54,209,000 79 54,209,000 79 54,209,000 395 271,045,000
รวม 79 54,209,000 79 54,209,000 79 54,209,000 79 54,209,000 79 54,209,000 395 271,045,000

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 32 2,210,000 32 2,210,000 32 2,210,000 32 2,210,000 32 2,210,000 160 11,050,000
ของชุมชน
   - แผนงานการเกษตร 26 2,870,000 26 2,870,000 26 2,870,000 26 2,870,000 26 2,870,000 130 14,350,000

รวม 58 5,080,000 58 5,080,000 58 5,080,000 58 5,080,000 58 5,080,000 290 25,400,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลตาเนิน  อ้าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ปี  2568

ยุทธศาสตร์ จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ปี  2569ปี  2567ปี  2566

จ้านวน
โครงการ

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

รวม  5  ปีปี  2570

แบบ ผ. 01
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

  - แผนงานงบกลาง 3 11,100,000 3 11,100,000 3 11,100,000 3 11,100,000 3 11,100,000 15 55,500,000
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 17 860,000 17 860,000 17 860,000 17 860,000 17 860,000 85 4,300,000
ของชุมชน
  - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 13 4,300,000 13 4,300,000 13 4,300,000 13 4,300,000 13 4,300,000 65 21,500,000
  - แผนงานการรักษาความสงบ 13 2,720,000 13 2,720,000 13 2,720,000 13 2,720,000 13 2,720,000 65 13,600,000
ภายใน
  - แผนงานสาธารณสุข 19 1,450,000 19 1,450,000 19 1,450,000 19 1,450,000 19 1,450,000 95 7,250,000
  - แผนงานการศึกษา 35 12,390,000 35 12,390,000 35 12,390,000 35 12,390,000 35 12,390,000 175 61,950,000
  - แผนงานการศาสนา 23 5,170,000 23 5,170,000 23 5,170,000 23 5,170,000 23 5,170,000 115 25,850,000

วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 123 37,990,000 123 37,990,000 123 37,990,000 123 37,990,000 123 37,990,000 615 189,950,000

  - แผนงานการเกษตร 26 3,960,000 26 3,960,000 26 3,960,000 26 3,960,000 26 3,960,000 130 19,800,000
   - แผนงาน เคหะและชุมชน 9 3,150,000 9 3,150,000 9 3,150,000 9 3,150,000 9 3,150,000 45 15,750,000

รวม 35 7,110,000 35 7,110,000 35 7,110,000 35 7,110,000 35 7,110,000 175 35,550,000

จ้านวน
โครงการ

ปี  2569 ปี  2570

ยุทธศาสตร์

ปี  2566 ปี  2567

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

จ้านวน
โครงการ

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

ปี  2568 รวม  5  ปี

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)
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     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 48 7,802,000 48 7,802,000 48 7,802,000 48 7,802,000 48 7,802,000 236 37,010,000
รวม 48 7,802,000 48 7,802,000 48 7,802,000 48 7,802,000 48 7,802,000 236 37,010,000

รวมท้ังส้ิน 570 261,276,750 570 261,276,750 570 261,276,750 570 261,276,750 570 261,276,750 2,850 1,306,383,750

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

รวม  5  ปีปี  2570

จ้านวน
โครงการ

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   -  แผนงานอุตสากรรมและโยธา 14 4,008,000 14 4,008,000 14 4,008,000 14 4,008,000 14 4,008,000 70 20,040,000
   -  แผนงานเคหะและชุมชน 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 5 3,000,000

รวม 15 4,608,000 15 4,608,000 15 4,608,000 15 4,608,000 15 4,608,000 75 23,040,000

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า

   - แผนงาน เคหะและชุมชน 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 10 5,500,000
   - แผนงานการเกษตร 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 10 5,000,000

รวม 4 2,100,000 4 2,100,000 4 2,100,000 4 2,100,000 4 2,100,000 20 10,500,000

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   - แผนงานการเกษตร 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 12,540,000
รวม 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 12,540,000

รวมท้ังส้ิน 21 6,958,000 21 6,958,000 21 6,958,000 21 6,958,000 21 6,958,000 105 46,080,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)

ท่ีน้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570

งบประมาณ 
(บาท)

องค์การบริหารส่วนต้าบลตาเนิน  อ้าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

รวม  5  ปี

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

แบบ ผ. 01/1
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สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 1 บ้านตาเนิน

1 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  6   ม. หนา 0.50   ม. 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายตาเนินถึงโนนคูณ คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว 3,500  ม. ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

 (เมืองพรม) หมู่ท่ี 1 และสะดวกสบาย ปริมาตร 16,625   ลบ.ม. มีความสะดวก

มากข้ึน

2 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  4   ม. หนา 0.50  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ซอยบ้านนางรัส แสนสันเทียะ คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 1 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน

3 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภาย คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 และสะดวกสบาย กว้าง 4 เมตร หนา 0.50 เมตร มีความสะดวก

มากข้ึน

       แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  4   ม. หนา 0.15 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายข้างโรงเรียนตาเนิน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว 560 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ราษฎร์วิทยาคารถึง และสะดวกสบาย มีความสะดวก

แยกถนนสาย  2180  มากข้ึน

หมู่ท่ี  1
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  5  ม. หนา 0.15 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กสายตาเนินถึง คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว 200  ม. ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
โนนคูณ (เมืองพรม) และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองขาม
6 ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการขน ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร

หมู่ท่ี  2 พืชผลทางการเกษตร ดังน้ี
 (1.)ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

สายทางรถไฟ - คลองบง ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

ขนาดกว้าง   6   ม.  มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

หนา  0.50  ม. ยาว  700 ม. มากข้ึน

ปริมาตร    2,275     ลบ.ม.

 (2) ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

กว้าง 6  ม. หนา 0.50 ม. มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ระยะทาง 1,000  ม.  มากข้ึน

ปริมาตร  325 ลบ.ม.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือความสะดวกในการขน ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน

พร้อมลงลูกรัง หมู่ท่ี 2 พืชผลทางการเกษตร พร้อมลงลูกรัง หมู่ท่ี 2 ดังน้ี
  1. ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

พร้อมลงลูกรังถนนเพ่ือการ ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

เกษตรสายหลังวัดหนองขาม มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ถึงทางรถไฟ  มากข้ึน

กว้าง 6   ม. หนา 0.50  ม. 

 ยาว 800   ม.   

ปริมาตร   4,352  ลบ.ม.

 2. ยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

จากหนองเม็กถึงรอบหมู่บ้าน ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

กว้าง  8  ม. หนา  0.50  ม. มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ยาว 450    ม. มากข้ึน

ปริมาตร  1,912.5    ลบ.ม.

 3. ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

จากบ้านนายสมใจถึงถนนสาย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หนองเบ็น กว้าง 2.50 เมตร มีความสะดวก

หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร
 4. ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายทางรถไฟถึงคลองบง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร มีความสะดวก

หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 5. ยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

จากบ้านนางขานถึงบ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นางนิรันดร์  หมู่ท่ี  2 มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร  หนา 0.50 เมตร มากข้ึน

ยาว  121 เมตร
8 ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการขน ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร

หมู่ท่ี 2 พืชผลทางการเกษตร ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย

 1. ลงลูกรังถนนสายยุทธศาสตร์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

จากหนองข้ีเห้ีย-หนองหญ้าขาว ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

หมู่ท่ี 2  กว้าง 5 เมตร มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

 ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม.

 2. ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

สายบ้านนายเกษมถึงสามแยก ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

ห้วยแม่ใหญ่ กว้าง 4 เมตร มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

หนา  0.15  มตร ยาว 500 เมตร มากข้ึน

ปริมาตร 300 ลบ.ม.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 2 และสะดวกสบาย ดังน้ี

 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กส่ีแยกบ้านนางสุภีร์ นามา ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงบ้านนายเรียง  วานอก หมู่ท่ี 2 มีความสะดวก

กว้าง   5   ม. ยาว   200  ม.  มากข้ึน

สูงเฉล่ีย 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี คสล.

 ไม่น้อยกว่า 1,000   ตร.ม.
 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เฃ่ือมต่อบริเวณส่ีแยกบ้านนาง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ประจวบ ตาก่ิมนอก พร้อมวาง มีความสะดวก
ท่อ หมู่ท่ี  2 มากข้ึน

จุดท่ี  1  กว้าง 4 เมตร 

ยาว 10 เมตร

จุดท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร

 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กบ้านโนนไร่ถึงหนองขาม ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ  1200 เมตร มีความสะดวก

มากข้ึน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนายสมจิตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงหนองสระ หมู่ท่ี 2 มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ยาว  195 เมตร

10 เสริมลูกรังเส้นคลองบง เพ่ือความสะดวกใน กว้าง 4 เมตร  หนา 0.50 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

พร้อมปรับเกด  หมู่ท่ี 2 การขนพืชผลทางการ ยาว 700 เมตร ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

เกษตร มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

11 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 และสะดวกสบาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ดังน้ี

  1. ปรับปรุงผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หนองเม็ก ถึงหนองสระ มีความสะดวก

หมู่ท่ี  2 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. มากข้ึน

 2. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

คอนกรีตจากบ้านนายทอง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ภูบานช่ืนถึงส่ีแยกบ้านนางประจวบ มีความสะดวก

ตาก่ิมนอก หมู่ท่ี 2 มากข้ึน

กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

จากบ้านนางสุเน  ภูบานช่ืนถึงบ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นางประจวบ  ตาก่ิมนอก มีความสะดวก

กว้าง  4  ม. หนา 0.15 ม. 

ยาว 422 ม. 

 4. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 มีความสะดวก

มากข้ึน
หมู่ท่ี 3 บ้านโนนไร่

12 ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร
หมู่ท่ี 3 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม  พร้อมปรับเกรด  หมู่ท่ี 3 ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1. ลงลูกรังถนนสายบ้านโนนไร่ถึง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
ดอนเป้า หมู่ท่ี  3 กว้าง 3 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร มีความสะดวก
ปริมาตร  675  ลบ.ม มากข้ึน
 2. ลงลูกรังถนนสายบ้านโนนไร่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง
ถึงสถานีรถไฟ ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

หมู่ท่ี 3  กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว
 ยาว1,500 ม.ปริมาตร 675 ลบ.ม. มากข้ึน
 3. ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

โนนไร่ถึงบ้านข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 3 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง  4  ม. หนา 0.50 ม. มีความสะดวก

ปริมาตร 900 ลบ.ม.ยาว 400 ม. มากข้ึน

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 3 บ้านโนนไร่

  4. ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

นายณรงค์ โพธ์ินอกถึงถนนเช่ือม ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ทางรถไฟ หมู่ท่ี 3 กว้าง 6 เมตร มีความสะดวก
ยาวประมาณ 1000 เมตร
  5. ลงถนนลูกรังสายคลอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
แม่ใหญ่ หมู่ท่ี 3 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร มีความสะดวก
ปริมาตร 480 ลบ.ม. มากข้ึน

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

และสะดวกสบาย   1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เหล็กจุดบ้านนางอ าไพ พีเดอร์เซ่น ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ท่ี 3  กว้าง 4 ม. หนา 0.50 ม. มีความสะดวก
 ยาว  900   ม. มากข้ึน
 ปริมาตร  900  ลบ.ม.

 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายป้อมยามถึงละหานลูก ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
นก  หมู่ท่ี  3 มีความสะดวก
กว้าง  4  ม. หนา 0.50 ม. มากข้ึน

ยาว  12  เมตร

14 ปรับปรุงซ่อมแซมแอลฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย มีความสะดวก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองโพธ์ิ

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กพร้อมวางท่อจากบ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นางหอม  ธานีถึงบ้านนาย มีความสะดวก

สงวน ไชยรถ หมู่ท่ี 4 มากข้ึน

 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนายพอดี ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงสระน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี  4 มีความสะดวก

กว้าง  4  ม.   หนา 0.15   ม. มากข้ึน

ระยะทางประมาณ 800 เมตร
ปริมาตร   480   ลบ.ม.
 5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนายวิทย์ วงษ์มี ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงสระน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี  4 มีความสะดวก

กว้าง  4  ม.   หนา 0.15   ม. มากข้ึน

ระยะทางประมาณ 800 เมตร
ปริมาตร   480   ลบ.ม.

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนายซา ศรีวงษ์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงบ้านนางหลง ศรีวงษ์  หมู่ท่ี 4 มีความสะดวก

กว้าง  3  เมตร หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

 ยาว  73 เมตร

 7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนายซา ศรีวงษ์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงบ้านนายทองค า  อนุศาสตร์ มีความสะดวก

หมู่ท่ี  4 กว้าง 3 เมตร มากข้ึน

หนา 0.15 เมตร ยาว 73 เมตร
 8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากนานายซา ศรีวงษ์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงเมรุ หมู่ท่ี 4 กว้าง 3 เมตร มีความสะดวก

นา 0.15 เมตร มากข้ึน

 9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางทองกรณ์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงบ้านนางบุญมา ศรีวงษ์ มีความสะดวก

หมู่ท่ี  4 กว้าง 3 เมตร มากข้ึน

หนา 0.15 เมตร 

 10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางหอม ธานี ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงบ้านนายบุญส่งค์  งามวงค์ มีความสะดวก
หมู่ท่ี  4 กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. มากข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางหอม ธานี ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงละหานลูกนก  หมู่ท่ี  4 มีความสะดวก

กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

ยาว 800 เมตร

 13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางหอม ธานี ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงล าห้วยเสียว หมู่ท่ี 4 มีความสะดวก

กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

ยาว 800 เมตร

 14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากป้อมยามถึงบ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นางจันทร์แดง หมู่ท่ี 4 มีความสะดวก

กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

16 ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร

หมู่ท่ี 3 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม พร้อมปรับเกรด ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1.ลงถนนลูกรังจากบ้านนางหอม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ธานีถึงล าห้วยเสียว หมู่ท่ี 4 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง  4  ม. หนา   0.15 ม. มีความสะดวก

ระยะทางประมาณ 800 เมตร

ปริมาตร   480   ลบ.ม.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2.ลงถนนลูกรังจากบ้านนางป้อม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ถึงหน้าบ้านนางจิตตา ศรีวงษ์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4   ม.หนา   0.15    ม. มีความสะดวก

ระยะทางประมาณ 4000เมตร มากข้ึน

ปริมาตร  270      ลบ.ม.

 3. ลงถนนลูกรังสายวัดป่าถึง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ล าห้วยเสียว  หมู่ท่ี  4 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย มีความสะดวก

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  มากข้ึน

หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม.

ระยะทาง  800  เมตร

 4.ลงลูกรังถนนสายหนองข้ีเห้ีย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ถึงทางรถไฟ  หมู่ท่ี 4 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร มีความสะดวก

ยาว 800 เมตร มากข้ึน

 5.ลงลูกรังถนนสายบ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

หนองโพธ์ิถึงละหานลูกนก ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  4 มีความสะดวก

กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

ยาว 800 เมตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 6.ลงลูกรังถนนสายหน้าบ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

นางทองกรณ์  คณะขามถึง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

บ้านนายบุญมา  ศรีวงษ์  มีความสะดวก

หมู่ท่ี  4 มากข้ึน

กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 80 เมตร

17 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน

เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเกษตร   ดังน้ี
และสะดวกสบาย  1. ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

หน้าบ้านนางป้อมถึงหน้าโบสถ์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 4 กว้าง 5 เมตร มีความสะดวก

สูง  1  เมตร ยาว 500 เมตร มากข้ึน

 2.ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

จากหน้าโบสถ์ถึงหน้าบ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นายเวียน  คณะขาม มีความสะดวก

หมู่ท่ี 4 มากข้ึน

18 ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

กรีตหน้าป้อมยามทางเข้า คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม กรีตหน้าป้อมยามทางเข้า ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่บ้านหนองโพธ์ิ และสะดวกสบาย หมู่บ้านหนองโพธ์ิ มีความสะดวก

หมู่ท่ี  4 มากข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง หมู่ท่ี 2 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ลูกรัง หมู่ท่ี 2  ดังน้ี
และสะดวกสบาย  1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายหนองข้ีเห้ียถึงทางรถไฟ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  4 กว้าง  4  เมตร มีความสะดวก

 หนา  0.15 เมตร มากข้ึน

 ยาว  500 เมตร
 2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายหนองโพธ์ิถึงละหานลูกนก ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ท่ี  4 กว้าง  4  เมตร มีความสะดวก
 หนา  0.15 เมตร มากข้ึน
 ยาว  500 เมตร
 3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ถนนเพ่ือการเกษตรจากแยกป่าช้า ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงสระน้ าหนองนา หมู่ท่ี 4 มีความสะดวก
กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว  600  เมตร

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 และสะดวกสบาย หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4  ดังน้ี มีความสะดวก

 1.ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มากข้ึน

เสริมเหล็กจากบ้านนายส า 
เขตขามถึงบ้านนายทรงกรต
สุภรรม หมู่ท่ี  4
กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 30 เมตร

 2. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กจากบ้านนายกร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงบ้านนายบุญส่ง  งามวงศ์ มีความสะดวก

หมู่ท่ี  4 มากข้ึน
กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว  100  เมตร

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  4 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 5 บ้านหัวบึง

22 ก่อสร้างยกร่องพูนดินถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างยกร่องพูนดินถนน

เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี  5 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือกาเกษตร  หมู่ท่ี  5 ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1.ก่อสร้างยกร่องพูนดินถนนเพ่ือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

การเกษตรสายนานายยวน สมศรี ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

ถึงหนองประดู่ปุ่ม  หมู่ท่ี  5 มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

กว้าง 8 ม. หนา 0.50  ม. มากข้ึน

 ยาว 1,000 ม.

ปริมาตร   4,250   ลบ.ม.

 2.ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายนาบึง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ติดล าห้วยยาง(จากถนน มีความสะดวก

ลาดยางถึงหนองประดู่ปุ่ม) มากข้ึน

 หมู่ท่ี 5

กว้าง 5  ม. ยาว  500 เมตร 

หนา  1   เมตร   

ปริมาตร  3,500  ลบ.ม.

23 ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

สายบ้านนางประคองถึงถนน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม สายบ้านนางประคองถึงถนน ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

คสล. สายรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 และสะดวกสบาย คสล. สายรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

กว้าง  8 ม. หนา 0.50 ม. มากข้ึน

ยาว 500 ม.ปริมาตร  2,125  ลบ.ม.

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

หมู่ท่ี  5 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม พร้อมปรับเกรด ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

หัวบึงถึงหนองประดู่ปุ่ม หมู่ท่ี 5 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ลงลูกรังขนาด 4.00x2,000x0.20 เมตร มีความสะดวก

พร้อมปรับเกรดให้เรียบ   . มากข้ึน

ปริมาตร   1,600   ลบ.ม

 2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายนานายบัณฑิต ค้าโค หมู่ท่ี 5 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 ม. หนา  0.15 เมตร มีความสะดวก

ระยะทาง 650 เมตร มากข้ึน

 3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายนานายอนันต์  แก้วก าเนิด ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 5 กว้าง  3  ม. มีความสะดวก

ระยะทาง 600 เมตร มากข้ึน

 4.ปรับปรุงซ่อมถนนลูกรังจาก 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

นานายเส่ียม เปียกสันเทียะถึง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นานายสมภูมิ เคนสันเทียะ มีความสะดวก

หมู่ท่ี 5 กว้าง  3  ม. มากข้ึน

ระยะทาง 700 เมตร

ท่ี
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 5.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายหนองหญ้ารังกา หมู่ท่ี 5 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง  3  ม. ยาว 650 เมตร มีความสะดวก

มากข้ึน

 6.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 398,000 398,000 398,000 398,000 398,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายตลุกน้ าโตนจากถนนทาง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หลวงชนบท หมู่ท่ี 5 ถึงบ้าน มีความสะดวก

โนนคูณ หมู่ท่ี 7 มากข้ึน

กว้าง  5  ม.  ยาว 4,500 เมตร

 7.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายนานายยวน สมศรีถึง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ประดู่ปุ่ม หมู่ท่ี 5 มีความสะดวก
กว้าง  5  ม.  ยาว 600 เมตร มากข้ึน

25 ลงถนนลูกรังสายประดู่ปุ่ม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ลงถนนลูกรังสายประดู่ปุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

พร้อมปรับเกรด คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม พร้อมปรับเกรด ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 5 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนายโหล คุ้มตาเนิน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงถนนทางหลวงชนบท  หมู่ท่ี 5 มีความสะดวก

กว้าง  4   ม. หนา   0.15  ม.  มากข้ึน

ยาว 200 ม.ปริมาตร 120  ลบ.ม.

 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายหน้าบ้านนาง ประคอง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กว้างนอกถึงถนนคอนกรีตเสริม มีความสะดวก

เหล็กรอบนอก หมู่ท่ี 1 มากข้ึน

กว้าง  4 ม. หนา 0.15   ม.  

ปริมาตร 480 ลบ.ม.

 3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายตลุกน้ าโตนถึง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

วัดโนนคูณ กว้าง 5 เมตร มีความสะดวก
หนา 0.15  ม.  ยาว 4,500 ม. มากข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน

กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 5 และสะดวกสบาย ดังน้ี

 1.ปรังบปรุงซ่อมแซมถนนคอน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
กรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคุณาสีน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ศรีสันเทียะถึงบ้านนางนุชา มีความสะดวก
หาญสันเทียะ หมู่ท่ี 5 มากข้ึน
กว้าง  5   ม. หนา 0.15   ม.  
ยาว   200   ม.
 2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายแน่น ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หล่อนกลางถึงบ้านนายต่วน มีความสะดวก
ก่ิงรังกลาง หมู่ท่ี 5 มากข้ึน
กว้าง  4 ม. หนา 0.15   ม.  
ยาว   100   ม.

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  5 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน

หมู่ท่ี 6 บ้านหนองแขม
29 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการ กว้าง 4  ม.   หนา  0.15   ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองช่าง

เหล็กนานายณัฐนัยถึงนาง สัญจรและขนพืชผลทาง ยาว   1,000   ม. ของประชาชน การเกษตรและสัญจร

นายเน่ือง  หมู่ท่ี 6 การเกษตร ปริมาตร  600    ลบ.ม. มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากข้ึน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองช่าง

เหล็กสายโรงสีชุมชนถึงโรงเรียน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กสายโรงสีชุมชนถึงโรงเรียน ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
บ้านหนองแขม หมู่ท่ี 6 และสะดวกสบาย บ้านหนองแขม หมู่ท่ี 6 มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

 กว้าง  5 ม.  หนา 0.15  ม. มากข้ึน

ยาว  600  เมตร

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

แอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

หมู่ท่ี  6 และสะดวกสบาย  -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

มีความสะดวก

มากข้ึน

 - ปรับปรุงผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ส่ีแยกกลางบ้านถึงหน้า มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

โรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ท่ี 6 มากข้ึน

32 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง

ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร สัญจรและขนพืชผลทาง ถนนเพ่ือการเกษตร ดังน้ี

หมู่ท่ี 6 การเกษตร  1. ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองช่าง

ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร ของประชาชน การเกษตรและสัญจร

สายนานางณรงค์ถึงนานางส้มเช้ือ มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

หมู่ท่ี 6 กว้าง 6 ม. หนา 0.80 ม. มากข้ึน

ยาว1,500 ม.ปริมาตร 9,060 ลบ.ม.

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2. ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองช่าง

ลูกรังถนนเพ่ือการเกษตรจาก ของประชาชน การเกษตรและสัญจร

นานางณรงค์ กงกลาง ถึงนานาย มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ยงค์ มะลิวรรณ กว้าง 4 ม. มากข้ึน

หนา   0.15  ม. ยาว 2,000 ม.

ปริมาตร  1,200  ลบ.ม.

33 ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือความสะดวกในการ ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร

หมู่ท่ี 6 สัญจรและขนพืชผลทาง ดังน้ี
การเกษตร  1.ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองช่าง

สายชลประทาน-หนองเลียบ ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
หมู่ท่ี  6 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว
ยาว  1,700  ม. มากข้ึน
ปริมาตร   1,020 ลบ.ม.
 2. ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองช่าง
สายรอบชลประทาน  หมู่ท่ี 6 ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
 กว้าง  4    ม.  หนา   0.15  ม. มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว
ยาว   2,000   ม. มากข้ึน
 ปริมาตร  1,200  ลบ.ม.

34 ลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด เพ่ือความสะดวกในการ  กว้าง  3   ม.  หนา  0.15  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองช่าง
สายล าห้วยยางตอนบนถึง สัญจรและขนพืชผลทาง ยาว 2,000  ม. ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
ดอนน้อย หมู่ท่ี  6 การเกษตร ปริมาตร  450 ลบ.ม. มีความสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากข้ึน

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนคูณ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็ภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายหน้าวัดโนนคูณ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  7 กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก

ยาว 700 ม. ปริมาตร 420 ลบ.ม.

 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50ของ ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

สายตาเนินถึงโนนคูณ ประชาชนมี ขนส่งผลผลิตทาง

(สายเมืองพรม) หมู่ท่ี  7 ความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง 5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ยาว  1,500  เมตร  

ปริมาตร  1,125  ลบ.ม.

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เหล็กจากหน้าวัดถึงบ้านนาง ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

อุไรวรรณ  หมู่ท่ี 7 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง  5  ม.  หนา 0.15  ม. มากข้ึน

 ยาว  200 ม.

 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เหล็กสายศาลาประชารัฐถึงบ้าน ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

นายสุพจน์ ฤทธ์ิก าลัง หมู่ท่ี 7 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง  4  ม.  หนา 0.15  ม. มากข้ึน

 ยาว  200 ม.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านโกรกกุลา ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงถนน รพช.  หมู่ท่ี 7 มีความสะดวก

กว้าง  5 ม.  หนา   0.50  ม. มากข้ึน

ยาว 1,000 ม. ปริมาตร 325 ลบ.ม.

 6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายวัดโนนคูณถึงตลุกน้ าโตด ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  7 กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก

 ยาว 1,000 ม. มากข้ึน

 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายดอนเมืองพรม ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 1 มีความสะดวก

 กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. มากข้ึน

36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเกษตร ดังน้ี
และสะดวกสบาย  1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายดอนเมืองพรม ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 7 กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. มีความสะดวก

 ยาว 1,000 ม.ปริมาตร 600 ลบ.ม.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายโนนคูณ- ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ตลุกน้ าโตน หมู่ท่ี 7 มีความสะดวก
 กว้าง  4   ม.  หนา  0.15   ม.
 ยาว    1,000     ม.
ปริมาตร   600  ลบ.ม.

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายแยกดอน ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทางการ

เมืองพรมถึงไร่นางหลงมา  มีความสะดวก เกษตรได้อย่างสะดวก

 หมู่ท่ี  7 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. มากข้ึน

ปริมาตร  162.50   ลบ.ม.

 ยาว 500 ม.

 4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

สายโนนคูณคลองหนองไผ่แยก ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ป่าช้าหนองแขม หมู่ท่ี 7 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

 กว้าง  4   ม. หนา 0.15  ม. มากข้ึน

ยาว 1,500 ม.ปริมาตร 900 ลบ.ม. 

 5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เพ่ือการเกษตรจากนายบุญเหลือ ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

หาญสันเทียะถึงไร่นางละเอียด มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

เลาลาด  หมู่ท่ี 7 กว้าง 4 ม. มากข้ึน

หนา  0.50  ม. ยาว 1,000 ม.

ปริมาตร  325 ลบ.ม.

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 6.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เกษตรสายวัดโกรกกุลาถึงไร่ ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

นายสาม หมู่ท่ี 7 กว้าง 4 มตร มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

หนา 0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร มากข้ึน

ปริมาตร 900 ลบ.ม.

 7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เพ่ือการเกษตรจากไร่นางพยุง ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ถึงนานางนาล้อมหมู่ท่ี 7 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง  4  ม.  หนา   0.50  ม. มากข้ึน

 ยาว 1,000 ม. ปริมาตร  325 ลบ.ม.

 8.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เพ่ือการเกษตรจากนานางยม ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ถึงนานางมินตรา  หมู่ท่ี 7 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง  4  ม.  หนา   0.50  ม. มากข้ึน

ยาว 1,000 ม. ปริมาตร  325 ลบ.ม.

 9.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เพ่ือการเกษตรหลังโรงเรียน ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

โกรกกุลาถึงถนน รพช. หมู่ท่ี 7 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง  6  ม.  หนา  0.50  ม. มากข้ึน

 10.ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ลูกรังพร้อมปรับเกรดสาย ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

วันคูณถึงตลุกน้ าโตน หมู่ท่ี 7 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง  6  ม.  หนา   0.50  ม. มากข้ึน

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน

ถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7
และสะดวกสบาย ดังน้ี

 1. ถนนยกร่องพูนดินถนนเพ่ือ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

การเกษตรสายสายโนนคูณ- ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ตลุกน้ าโตนพร้อมวางท่อ มีความสะดวก

 หมู่ท่ี 7 กว้าง 5 ม. หนา 0.50 ม. มากข้ึน

ยาว  1,000ม. ปริมาตร 4,500 ลบ.ม.

 2. ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

จากนาพ่อใหญ่เสริฐ์ถึงนาพ่อใหญ่ ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

นา หมู่ท่ี 7 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง  4  ม. หนา 0.50  ม. มากข้ึน

ยาว 1,000 ม.ปริมาตร  325  ลบ.ม.

38 เสริมไหล่ทาง คสล. ภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  1  ม. หนา  0.15   ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว  3,000  ม. ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ปริมาตร   450   ลบ.ม. มีความสะดวก

39 ลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย มีความสะดวก

40 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  7 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 8 บ้านโกรกกุลา

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 8 และสะดวกสบาย ดังน้ี

 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางบัวริม ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

เปินขุนทดถึงทางหลวงชนบท มีความสะดวก

หมู่ท่ี 8 มากข้ึน

กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม

ยาว 800 ม.ปริมาตร 480 ลบ.ม.

 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางบุญเส็ง ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ตุ๊กสันเทียะถึงบ้านนายหนู  มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

พรมรอด หมู่ท่ี 8 มากข้ึน

กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม
ยาว 800 ม.
 3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายบ้านนายสุข ถึง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

บ้านนางซา หมู่ท่ี 8 มีความสะดวก

กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม มากข้ึน

ยาว 200 ม.

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เหล็กสายบ้านนางปทุมทิพย์ ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ถึงบ้านนางหอมหวล หมู่ท่ี 8 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง 3 ม. หนา 0.15  ม มากข้ึน

 5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เหล็กจากบ้านโกรกกุลาถึง ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

บ้านหนองผักชี  หมู่ท่ี 5 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

ต าบลหนองฉิม กว้าง 6 ม. มากข้ึน

หนา 0.15  ม ยาว 1,600 เมตร

 6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางสาว ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ชานันท์ณัฐ์ สินสายออถึง มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

บ้านนายธงชัย หายสันเทียะ มากข้ึน

หมู่ท่ี  8 กว้าง 5 ม. 
หนา 0.15  ม ยาว 260 ม.

42 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

พร้อมปรับเกรด หมู่ท่ี  8 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ดังน้ี
และสะดวกสบาย   1.ปรับปรุงซ่อมแซมลงลูกรัง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

บ้านโกรกกุลาถึงชลประทาน ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจรไป

บ้านถึงหนองแขมพร้อมปรับเกรด มีความสะดวก มาสะดวกและรวดเร็ว

หมู่ท่ี 8 มากข้ึน

 กว้าง   8    ม. หนา 0.5 ม.

ยาว 1,000 ม. ปริมาตร 4,500 ลบ.ม.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[97]



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูรังเลียบคลอง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

หนองเลียบจากนานางบุญ รานอก ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจรไป

ถึงนานายสุเนตร  หมู่ท่ี  8 มีความสะดวก มาสะดวกและรวดเร็ว

กว้าง  4   ม.  ยาว  1,000 ม. มากข้ึน

ปริมาตร    1,200  ลบ.ม.

 3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจาก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

นานายประมวล ตุ๊กสันเทียะ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงต าบลรังงาม พร้อมปรับเกรด มีความสะดวก

กว้าง   5   ม.  ยาว 1,000 ม.  มากข้ึน

ปริมาตร 4,640   ลบ.ม.

 4.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

สายถนนเลียบคลองหนองปลาก้ัง ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

พร้อมปรับเกรด หมู่ท่ี 8 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. มากข้ึน

ปริมาตร  480  ลบ.ม.
43 ลงลูกรังถนนเรียบคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  4  ม. หนา 0.15   ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองช่าง

หนองปลาก้ัง หมู่ท่ี  8 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว  1,000  ม.  ปริมาตร 600  ลบ.ม. ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจรไป

และสะดวกสบาย มีความสะดวก มาสะดวกและรวดเร็ว
มากข้ึน

ท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการ

เกษตรลงลูกรังพร้อมปรับเกรด คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เกษตรลงลูกรังพร้อมปรับเกรด
หมู่ท่ี 8 และสะดวกสบาย ดังน้ี

  1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เกษตรลงลูกรังพร้อมปรับเกรด ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

สายบ้านโกรกกุลาถึง มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

บ้านหนองแดง  หมู่ท่ี  8 มากข้ึน

กว้าง 4 ม. ยาว 800 เมตร

ปริมาตร  480  ลบ.ม.

 2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ิอการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เกษตรลงลูกรังพร้อมปรับเกรด ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

สายบ้านโกรกกุลาถึงบ้าน มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

หนองแขม หมู่ท่ี  8 มากข้ึน

กว้าง 4 ม. ยาว 800 เมตร

ปริมาตร  480  ลบ.ม.

 3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

การเกษตรลงลูกรังพร้อมปรับ ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

เกรดจากบ้านโกรกกุลาถึงบ้าน มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

โสกคร้อ  หมู่ท่ี  8 มากข้ึน

กว้าง 4 ม. ยาว 800  ม.

ปริมาตร  480  ลบ.ม.

โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง   5   ม.  ยาว 1,000 ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

จากบ้านนายคะเนียง บุญหนา คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ปริมาตร 4,640   ลบ.ม. ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงต าบลรังงาม และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน

46 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

หมู่ท่ี  8 และสะดวกสบาย  1.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

บ้านนางส าราญ ธรรมย์ มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

ถึงบ้านนายหนู พรมรอด มากข้ึน

หมู่ท่ี 8
กว้าง  4 ม. หนา 0.15  ม

 2.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

บ้านนางส าราญ ธรรมย์ มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

ถึงบ้านนายเหล่ือม  ก่ิงนอก มากข้ึน
หมู่ท่ี 8 กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.

ยาว 800 ม.
 3.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้าน ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

นางบุญเส็ง  ศิรินอกถึงบ้าน มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

นายสุริยา ฝ่ายกลาง  หมู่ท่ี 8 มากข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[100]



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กว้าง  4 ม. หนา 0.15  ม

ยาว 800 เมตร

ยาว 200  เมตร

 4.ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

มากข้ึน
หมู่ท่ี 9 บ้านสามหลักพัฒนา

47 ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร

ยกร่องพูนดิน หมู่ท่ี 9 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยกร่องพูนดิน ดังน้ี
และสะดวกสบาย  1.ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรสาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

สวนนายอ้อยถึงท านบพัฒนา ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

หมู่ท่ี  9 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

ยกร่องพูนดิน  ขนาดกว้าง 4 ม.  มากข้ึน

ยาว 700  ม.  หนา  0.50  ม. 

  2.ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตร 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

สายนานายเส็ง -หนองตอ ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 9 มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

ยกร่องพูนดิน  ขนาดกว้าง 4 ม.  มากข้ึน

ยาว 700  ม.  หนา  0.50  ม. 

โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เกษตรสายหนองกระทุ่มดาน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หัวสวนนางเรไร ค้าโคถึงไร่ มีความสะดวก

นายสมหมาย มุ่งอุ่นกลาง หมู่ท่ี 9 มากข้ึน

 กว้าง  8    ม. หนา   1  ม. 

 ปริมาตร  15,300    ลบ.ม.

 ยาว    1,700     ม.

 4.ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เกษตรสายบ้านน้อยหนองแดง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

 กว้าง  8   ม. หนา   1   ม. มีความสะดวก

ยาว  2,000  ม. มากข้ึน

ปริมาตร 18,000  ลบ.ม.

 5.ก่อสร้างถนเพ่ือการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ยกร่งพูนดินสายไร่นายคล่ี ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงไร่นายบุญลือ พร้อมปรับเกรด มีความสะดวก

และวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 9 มากข้ึน

 กว้าง  4  ม. สูง   1   ม.

ยาว  500  ม.

ท่ี
งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 6.ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เกษตรพร้อมลงลูกรังและวาง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

วางท่อระบายน้ าจากหน้าบ้าน มีความสะดวก

นางเสง่ียม แก่กลางถึงสวน มากข้ึน

นายคล่ี ตาก่ิมนอก หมู่ท่ี 9
กว้าง  4  ม.ยาว 800 เมตร

หนา 0.5 เมตร

 7.ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เกษตรพร้อมลงลูกรังและวาง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ท่อระบายน้ าจากบ้าน มีความสะดวก

นายวิทวัส เหล่าสันเทียะถึง มากข้ึน

สระแม่อ่ึง หมู่ท่ี 9
กว้าง  4  เมตร หนยา 0.5 เมตร

48 ปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตรรอบหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม กว้าง  4   ม. หนา  0.10   ม. ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ยาว   3,000 ม. มีความสะดวก
ปริมาตร  1,200   ลบ.ม. มากข้ึน

49 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 9 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม การเกษตร หมู่ท่ี 9  ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1.ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
สายสามหลักถึงหนองตอ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
พร้อมปรับเกตุและลงลูกรัง มีความสะดวก
หมู่ท่ี  9 กว้าง  4  ม. ยาว 1,500   ม. มากข้ึน
ปริมาตร 900 ลบ.ม.

งบประมาณ
ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2.ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
สายสามหลักถึงท านบพัฒนา ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
พร้อมปรับเกตุและลงลูกรัง หมู่ท่ี 9 มีความสะดวก
กว้าง 4  ม. ยาว  2,500  ม. มากข้ึน
ปริมาตร 1,500  ลบ.ม.
 3.ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
สายสามหลักถึงหนองกระทุ่ม ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ดานพร้อมปรับเกรดและลงลูกรัง มีความสะดวก
หมู่ท่ี  9 กว้าง  4   ม. ยาว 1,500  ม. มากข้ึน
ปริมาตร 900  ลบ.ม.
 4.ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
สายหนองระกอถึงบ้านน้อย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หนองแดง พร้อมปรับเกตุ มีความสะดวก
และลงลูกรัง  หมู่ท่ี  9 มากข้ึน
กว้าง  4  ม. ยาว 2,000 เมตร
ปริมาตร 1,200  ลบ.ม.

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน ดังน้ี.

และสะดวกสบาย  1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายตลุกหินจากทาง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หลวงชนบท หมู่ท่ี 9 มีความสะดวก
กว้าง  6  ม. หนา  0.15  ม. มากข้ึน
ยาว 840 ม. 

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กสายตลุกหิน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 9 มีความสะดวก
กว้าง  4  เมตร หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

51 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม แอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน

หมู่ท่ี  9 และสะดวกสบาย ดังน้ี

 1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเหล็กซอย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หลังวัดจากถังประปาหมู่บ้านถึง มีความสะดวก

บ้านนายม่วง หมู่ท่ี 9 มากข้ึน
กว้าง  4  ม.ยาว 400 เมตร
หนา 0.5 เมตร
 2.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่บ้าน หมู่ท่ี  9 มีความสะดวก

มากข้ึน

52 ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร
หมู่ท่ี 9 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หมู่ท่ี 9

และสะดวกสบาย  1.ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายสระครูเท่ียงถึงคอนกรีต ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

พร้อมปรับเกรด หมู่ท่ี 9 มีความสะดวก

กว้าง  4  ม.ยาว 300 เมตร มากข้ึน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2.ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายสระแม่อ่ึงถึงคอนกรีต ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

พร้อมปรับเกรด หมู่ท่ี 9 มีความสะดวก

กว้าง  3  ม.ยาว 200 เมตร มากข้ึน

 3.ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

จากสวนนางเรไรถึงสวน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นายสมหมายพร้อมปรับเกรด มีความสะดวก

หมู่ท่ี 9 มากข้ึน

กว้าง  4  ม.ยาว 800 เมตร
หนา 0.5 เมตร

 4.ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

พร้อมปรับเกรดและวางท่อ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ระบายน้ าสายสามหลักถึง มีความสะดวก

หนองตอ หมู่ท่ี 9 มากข้ึน
กว้าง  4  เมตร
หนา 0.5 เมตร

 5.ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

พร้อมปรับเกรดและวางท่อ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ระบายน้ าสายหนองระกอ มีความสะดวก

ถึงสวนนายพงษ์ หมู่ท่ี 9 มากข้ึน

กว้าง  4  เมตร  หนา 0.5 เมตร

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 6.ลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

พร้อมปรับเกรดและวางท่อ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

สามหลักถึงท านบพัฒนา มีความสะดวก

มู่ท่ี 9 มากข้ึน

กว้าง  4  เมตร  หนา 0.5 เมตร
หมู่ท่ี 10 บ้านเนินทอง

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน ดังน้ี
หมู่ท่ี 10 และสะดวกสบาย  1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านปลัดถึงแยก ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

อบต.ถึงทางรถไฟ หมู่ท่ี 10 มีความสะดวก

 กว้าง 5 ม. ยาว 560 ม. มากข้ึน

ปริมาตร   420   ลบ.ม.

 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กรอบวัดเนินทอง หมู่ท่ี 10 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง  4   ม.  หนา 0.15  ม.  มีความสะดวก

ยาว  100    ม. มากข้ึน

ปริมาตร   60    ลบ.ม.

 3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางไผ่ ชอบรักษ์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงวัดเนินทอง หมู่ท่ี 10 มีความสะดวก

กว้าง   4    ม.  หนา   0.15  ม. มากข้ึน

 ยาว 100 ม.ปริมาตร 60 ลบ.ม.

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมท่ี

[107]



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กทิศตะวันออกของ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่บ้านถึงซอยวัดเนินทอง มีความสะดวก

หมู่ท่ี 10 มากข้ึน

กว้าง   4    ม.  หนา   0.15  ม.  

 ยาว 100 ม.ปริมาตร 60 ลบ.ม.

 5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากสามแยกตาเนิน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงละหาน-บ้านหนองขาม  มีความสะดวก

หมู่ท่ี  10 มากข้ึน

กว้าง  6  ม.หนา   0.15 ม.

ยาว   97.00   ม.  

หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

699.00  ตรม.

 6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กเช่ือมต่อ คสล.เดิมจาก ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ทิศเหนือวัดป่าเนินทองถึง มีความสะดวก

ล าห้วยยาง หมู่ท่ี 10 มากข้ึน

กว้าง   5   ม.  หนา   0.15  ม.  

ยาว  300    ม.

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กเช่ือมต่อจากถนนบ้าน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ค่าย-ตาเนิน-ละหาน ข้าง มีความสะดวก

อบต.ตาเนินถึงทางรถไฟ มากข้ึน

หมู่ท่ี  10
กว้าง   5   ม.  หนา   0.15  ม.  

ยาว  300    ม.

54 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 10 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม การเกษตร ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1.ปรับปรุงถนนลูกรังสาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

หนองแดงถึงโนนบุเขว้า ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

พร้อมปรับเกรด หมู่ท่ี  10 มีความสะดวก

กว้าง 4   ม. หนา   0.50   ม.

ยาว   1,000  ม. 

ปริมาตร  2,250    ลบ.ม.
 2.ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ริมคลองล าห้วยยางตอนล่าง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  10 มีความสะดวก

กว้าง 4   ม. หนา   0.50   ม. มากข้ึน

ยาว   1,000  ม. 

ปริมาตร  2,250    ลบ.ม.

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  10 และสะดวกสบาย ภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

 1.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป้ายทาง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

เข้าหมู่บ้านถึงโรงสีเช่ือมหมู่ท่ี 12 มีความสะดวก

กว้าง   4    ม.  หนา   0.15  ม.  มากข้ึน

 2.ปรับปรุงผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  10 มีความสะดวก

มากข้ึน
หมู่ท่ี 11 บ้านบึงสง่า

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 มีถนนท่ีมีมาตรฐานใช้ใน กองช่าง

เหล็กซอยบ้านนายสมร ของประชาชน การคมนาคมภายใน

เกสันเทียะ หมู่ท่ี  11 มีความสะดวก หมู่บ้านท่ีสะดวกมากย่ิงข้ึน

กว้าง  4   ม.  หนา   0.15  ม. มากข้ึน

ยาว 30 ม.ปริมาตร 60 ลบ.ม.

 2.ก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีเส้นทางใน กองช่าง

เหล็กจากหนองเรือรอบนอก ของประชาชน การคมนาคมท่ีสะดวก

หมู่ท่ี 11 มีความสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว
กว้าง 4 เมตร หนา 0.50 เมตร มากข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีเส้นทางใน กองช่าง

เหล็กรอบบึงป้ืด หมู่ท่ี  11 ของประชาชน การคมนาคมท่ีสะดวก

กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร มีความสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

ยาว  500 เมตร มากข้ึน

  4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีเส้นทางใน กองช่าง

เหล็กสายช่อระกาลงบึงป้ืด ของประชาชน การคมนาคมท่ีสะดวก

ซอยบ้านก านันชิน  นามก่ิง มีความสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

หมู่ท่ี  11 มากข้ึน

กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร

ยาว  500 เมตร
 5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กพร้อมร่องระบายน้ า ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

บ้านนายควง หม่ันค า หมู่ท่ี 11 มีความสะดวก
กว้าง   3  ม. หนา 0.15  ม.
ยาว 105  ม.  

 6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายบึงหนองป้ืด หมู่ท่ี 11 ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร มีความสะดวก
ยาว  500 เมตร

57 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  11 และสะดวกสบาย หมู่บ้าน หมู่ท่ี  11 มีความสะดวก
กว้าง   4    ม.  หนา   0.15  ม.  มากข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพ่ือการเกษตร คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ลูกรังเพ่ือการเกษตร ดังน้ี
หมู่ท่ี  11 และสะดวกสบาย  1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีเส้นทางใน กองช่าง

เพ่ือการเกษตรนานายชิน นามก่ิง ของประชาชน การคมนาคมท่ีสะดวก

ถึงนานางละมุน ชมด่านกลาง มีความสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

หมู่ท่ี  11 มากข้ึน

ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  

หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม.

 2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีเส้นทางใน กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายทางเข้าวัด ของประชาชน การคมนาคมท่ีสะดวก

ป่าหนองปือถึงนานายชุ่ม มีความสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

โคกลางดอน หมู่ท่ี 11 มากข้ึน

ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  

หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม.

 3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีเส้นทางใน กองช่าง

เพ่ือการเกษตรสายจากนานายแถม ของประชาชน การคมนาคมท่ีสะดวก

แขดสันเทียะถึงนานายสมนึก มีความสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

ย่ิงสันเทียะ หมู่ท่ี 11 มากข้ึน

ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย กว้าง 5 ม.

ยาว 5,000 ม.  หนา 0.15 ม.

ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 4.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีเส้นทางใน กองช่าง

การเกษตรสายคลองบง หมู่ท่ี 11 ของประชาชน การคมนาคมท่ีสะดวก
ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย มีความสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  มากข้ึน
หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม.

 5.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีเส้นทางใน กองช่าง
เพ่ือการเกษตรสายหนองข้าวเม้า ของประชาชน การคมนาคมท่ีสะดวก
หมู่ท่ี 11 มีความสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว
กว้าง   4  ม. หนา   0.15    ม. มากข้ึน
ยาว 800  ม.  ปริมาตร 480 ลบ.ม.

หมู่ท่ี 12 บ้านเนินสมบูรณ์
59 ก่อสร้างถนนคนอกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคนอกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน ดังน้ี
และสะดวกสบาย  1.ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ระบายน้ าสายหน้าวัดบึงบริบูรณ์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงบ้านนายหลวย หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก
กว้าง  4  มตร  ยาว 200 เมตร มากข้ึน
หนา 0.15 เมตร ปริมาตร 120 ลบ.ม.

 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เหล็กสายบ้านนางไผ่ ชอบรักษ์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงวัดป่าเนินทอง หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก
กว้าง    4    ม.  หนา 0.15  เมตร  มากข้ึน
ยาว  100 ม.  ปริมาตร 60  ลบ.ม.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เหล็กสายหน้าวัดป่าเนินทอง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงหนองไข่เน่า หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก
กว้าง  4  ม  หนา  0.15 ม. มากข้ึน
ยาว 1,200 ม.ปริมาตร 720 ลบ.ม. 

 4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กแยกบึงป้ืดถึงหนองไข่ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

เน่า หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก

กว้าง  4  ม  หนา  0.15 ม. มากข้ึน

 5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนายสมส่วน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

คุ้มตาเนินถึงบึงป้ืด  หมู่ท่ี  12 มีความสะดวก
 กว้าง  3  ม. หนา  0.15    ม. มากข้ึน
ยาว 1,000 ม.ปริมาตร 450 ลบ.ม.

 6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากไร่นางฝ้ายถึงไร่นาย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก

กว้าง  4  ม  หนา  0.15 ม. มากข้ึน

 7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากซุ้มประตูทางเข้าวัด ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

เนินทองถึงโกดังใหญ่ พร้อม มีความสะดวก

ร่องระบายน้ า หมู่ท่ี 12
กว้าง  4  ม  หนา  0.15 ม.

ท่ี
งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  12 และสะดวกสบาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  12 มีความสะดวก

กว้าง  4  ม  หนา  0.15 ม.
61 ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรสาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ล าห้วยยางตอนกลางจากสระ คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ล าห้วยยางตอนกลางจากสระ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
น้ าสาธารณะประโยชน์ถึงบ้าน และสะดวกสบาย น้ าสาธารณะประโยชน์ถึงบ้าน มีความสะดวก
หนองไข่เน่า หมู่ท่ี 12 หนองไข่เน่า ด้วยการยกร่องพูนดิน

พร้อมบดอัดปรับเกรดและลงลูกรัง

62 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 12 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเกษตร ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

การเกษตรสายบ้านหนองไข่เน่าถึง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ทางรถไฟ หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก

กว้าง 3 เมตร  ยาว 700  เมตร มากข้ึน

หนา  0.15  เมตร  

ปริมาตร  315  ลบ.ม.

 2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

การเกษตรสายล าห้วยยาง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ตอนกลางถึงหนองไข่เน่า มีความสะดวก

หมู่ท่ี 12 กว้าง 3 ม. มากข้ึน

หนา 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.
ปริมาตร 450  ลบ.ม.

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

การเกษตรจากนานายยังถึง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงบึงป้ืด หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร  ยาว 750 เมตร มากข้ึน
หนา  0.15 เมตร 
ปริมาตร 450 ลบ.ม.
 4.ปรับปรุงซ่อมแซมมถนนเพ่ือ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
การเกษตรจากบึงป้ืดถึงทางรถไฟ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก

กว้าง   3  ม.  ยาว  900  ม. มากข้ึน
หนา    0.15  ม. 
ปริมาตร   405   ลบ.ม.

63 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 12 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 12 ดังน้ี

และสะดวกสบาย  1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เพ่ือการเกษตรนานายบุญเหลือถึง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
นานายประเสริฐ์  หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก
กว้าง 3 ม. ยาว 5,000 ม.  มากข้ึน
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 225  ลบ.ม.
 2.ปรัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหน้าวัดป่าเนินทอง ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงชุมชนหนองไข่เน่า หมู่ท่ี 12 มีความสะดวก
กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. มากข้ึน
ยาว 1,000 ม.ปริมาตร 450 ลบ.ม.

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหน้าบ้านนายสมส่วน ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
คุ้มตาเนินถึงบึงป้ืด  หมู่ท่ี  12 มีความสะดวก
 กว้าง  3  ม. หนา  0.15    ม. มากข้ึน
ยาว  1,000  ม. 
ปริมาตร 450  ลบ.ม.

หมู่ท่ี 13 บ้านราชภูมิ
64 ลงลูกรังเสริมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ระยะทาง 1,600 ม.  กว้าง  0 .5   ม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

หมู่ท่ี 13 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา  0.15 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และสะดวกสบาย  ปริมาตร    120     ลบ.ม. มีความสะดวก

มากข้ึน
65 ถนนยกร่องพูนดินภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง  กว้าง 6  ม. หนา   0.5    ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ถึงหนองเรือ  หมู่ท่ี 13 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว   1,000   ม. ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และสะดวกสบาย ปริมาตร  325 ลบ. ม. มีความสะดวก

มากข้ึน

66 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  13 และสะดวกสบาย หมู่บ้าน หมู่ท่ี  13 ดังน้ี

 1.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากนานาย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
นิยม แก้วถาวรถึงนานายวีระ มีความสะดวก
ทัดมาลา หมู่ท่ี 13 มากข้ึน
กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ี วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  13 มีความสะดวก

กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. มากข้ึน

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน ดังน้ี
หมู่ท่ี 13 และสะดวกสบาย  1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนายจ านงค์ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นิขุนทดถึงหน้าวัดราชภูมิ  -  - มีความสะดวก

หมู่ท่ี 13 มากข้ึน

กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
 2 .ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางละออ ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

อยู่ปาน ถึงบ้านนายจ านงค์  -  - มีความสะดวก

นิขุนทด หมู่ท่ี 13 มากข้ึน

กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 14 บ้านเนินเพชร

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม เหล็กภายในหมู่บ้าน ดังน้ี
หมู่ท่ี 14 และสะดวกสบาย  1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากสระหนองฉิมน้อย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงทางรถไฟ  หมู่ท่ี 14 มีความสะดวก

กว้าง  4 เมตร ยาว 600  เมตร 

หนา 0.15  เมตร  

ปริมาตร  360 ลบ.ม.
 4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เหล็กจากสระหนองฉิมน้อย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงนานายมนัส งามกนก หมู่ท่ี 14 มีความสะดวก

กว้าง  4  เมตร  ยาว 700  เมตร มากข้ึน
หนา 0.15 เมตร ปริมาตร  60 ลบ.ม.

 5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กรอบสระหนองฉิมน้อย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ท่ี 14 มีความสะดวก

กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15 เมตร มากข้ึน

ยาว 270 เมตร

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
69 ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง 4 ม.  ยาว 700  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ยกร่องพูนดินสายหน้าบ่อขยะ คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม  หนา  0.50  ม. พร้อมปรับเกล่ีย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงทางแยกโนนข้ีกล้ิง และสะดวกสบาย และลงลูกรังขนาดกว้าง  4  ม. มีความสะดวก

 หมู่ท่ี 14 ยาว  700  ม.  มากข้ึน
70 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  4  เมตร  204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ถนนสายโรงพักเก่าถึงหนอง คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว  89  เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หญ้าคาพร้อมลงลูกรัง และสะดวกสบาย มีความสะดวก

หมู่ท่ี 14 มากข้ึน
71 ซ่อมแซมถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง   4  เมตร  สูง 1 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายหลังบ่อขยะถึงคลอง คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว  500  เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
โกรกมะเคร็งตอนล่าง และสะดวกสบาย มีความสะดวก
หมู่ท่ี  14 มากข้ึน

72 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากแยก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว  500 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
หนองขามถึงล าห้วยโกรก คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา 0.50 เมตร  . ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
มะเคร็ง  หมู่ท่ี  14 และสะดวกสบาย ปริมาตร 1,125 ลบ.ม มีความสะดวก

มากข้ึน
73 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ

การเกษตร หมู่ท่ี 14 คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม การเกษตร ดังน้ี
และสะดวกสบาย  1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

การเกษตรจากสระหนองฉิมน้อย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงทางรถไฟ  หมู่ท่ี 14 มีความสะดวก
กว้าง  4  เมตร  ยาว 700  เมตร มากข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[120]



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2.ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
ทางเรียบล าห้วยสายโกรก ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
มะเคร็งถึงสุดเขต หมู่ท่ี 14 มีความสะดวก
กว้าง  3  เมตร  มากข้ึน
ยาว  2,600  เมตร

74 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  14 และสะดวกสบาย ภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

 1.ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
ติกปากทางเข้าหมู่บ้านซอย ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

บ้านนางเพ่ิม ไม้สันเทียะถึง มีความสะดวก

บ้านนางบุญมา สอนอินทร์ มากข้ึน

หมู่ท่ี 14
กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร
 2.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  14 มีความสะดวก

มากข้ึน
75 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ติกปากทางเข้าหมู่บ้านซอย คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านนางเพ่ิม ไม้สันเทียะถึง และสะดวกสบาย มีความสะดวก

บ้านนางบุญมา สอนอินทร์ มากข้ึน

หมู่ท่ี 14

งบประมาณ
ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
76 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  6 เมตร หนา 0.05 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

คอนกรีตสายบ้านตาเนิน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว  3,450 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงบ้านช่อระกา และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน
77 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว 2,000 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
สายแยกทางหลวง และสะดวกสบาย มีความสะดวก
หมายเลข 2180-บ้าน  มากข้ึน
โนนไร่  ต าบลตาเนิน  
อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

78 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 5.138  เมตร 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา 0.15  เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
สายบ้านเนินทองถึง และสะดวกสบาย มีความสะดวก
บ้านโนนไร่ หมู่ท่ี  10 มากข้ึน

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,100  เมตร 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เหล็กสายบ้านบึงสง่า คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา 0.15 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงบ้านม่วง  หมู่ท่ี  11 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน
80 ก่อสร้างศาลาท่ีพักส าหรับ เพ่ือเป็นท่ีพักผู้ปกครองมุม กว้าง 4 เมตร x 4 เมตร 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 100 ผู้ปกครองและเด็กเยาวชน กองการศึกษา

ผู้ปกครองศพด.โกรกกุลา ผู้ปกครองระหว่างรอ นักเรียนได้รับ และมีท่ีพักรอระหว่างรับเด็ก  ศาสนา
รับ - ส่งเด็ก ผลประโยชน์ กลับบ้าน และวัฒนธรรม

81 ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนามเพ่ือความเป็นมาตรฐาและ ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100  สนามเด็กเล่นมีหลังคาท่ีมี กองการศึกษา
เด็กเล่น ศพด.อบต.ตาเนิน ความปลอดภัยและสร้าง สนามเด็กเล่น ศพด.อบต.ตาเนิน นักเรียนได้รับ มาตรฐานและปลอดภัย  ศาสนา

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ ประโยชน์ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ และวัฒนธรรม

การเรียนรู้

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
82 จัดท าหลังคาสแลม เพ่ือป้องกันแสงแดดให้กับ จัดท าหลังคาสแลม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เพ่ือส่งเสนิมกระบวนการเรียนรู้ กองการศึกษา

เด็กบริเวณสนามเด็กเล่น ขนาด 2x100  เมตร อย่างหนา นักเรียนได้รับ กิจกรรมกลางแจ้ง  ศาสนา
กลางแจ้ง ศพด.โกรกกุลา ผลประโยชน์ และวัฒนธรรม

ศพด.ตาเนิน
ศพด.หนองขาม

83 เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณอาคาร เพ่ืออ านวยความสะดวก เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณอาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เพ่ือความสะดวกในเล่น กองการศึกษา
ศพด.บ้านโกรกกุลา ให้กับเด็กนักเรียนในร่วม ศพด.บ้านโกรกกุลา นักเรียนได้ใช้ กิจกรรมกลางแจ้งของ  ศาสนา

อันตรายต่อผู้เรียน ให้เป็น มีพ้ืนท่ีเก็บวัสดุ ของผู้เรียนให้ปลอดภัย และวัฒนธรรม
ระเบียบเรียบร้อย อุปกรณ์ และสะอาด

84 ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร จัดสภาพแวดล้อมและ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 กิจกรรมกลางแจ้งของ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาด็กเล็ก  บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาศพด.โกรกกุลา นักเรียนได้รับ เอ้ือต่อการจัดการเรียน  ศาสนา

เด็กเล็กให้สะอาด ศพด.ตาเนิน ประโยชน์ การสอน และวัฒนธรรม
ศพด.หนองขาม

85 ติดต้ังกันสาดด้านข้างและ เพ่ือกันแดดและกันฝน ติดต้ังกันสาดด้านข้างและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีร่มใน กองการศึกษา
หลังอาคาร หลังอาคาร นักเรียนได้ใช้ การท ากิจกรรมการเรียน  ศาสนา

ประโยชน์ รู้กลางแจ้ง และวัฒนธรรม
86 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามพร้อมติดต้ังเพ่ือส่งเสริมพัฒนาความ ติดต้ังเคร่ืองเล่นสนามบริเวณ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 80 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

พร้อมท้ัง 4 ด้านให้แก่  -ศพด.อบต.ตาเนิน นักเรียนได้รับ แข็งแรง   สนุกสนาน  ศาสนา
นักเรียนของศพด.ท้ัง  - ศพด.บ้านโกรกกถลา ประโยชน์ จิตใจแจ่มใส และวัฒนธรรม
3 ศูนย์  -ศพด.บ้านหนองขาม

87 ปรับปรุง  ซ่อมแซมและท าหลังคาเพ่ือพัฒนาด้านสนามเด็กเล่น ปรับปรุง  ซ่อมแซมและท าหลังคา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการศึกษา
สนามเด็กเล่น ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สนามเด็กเล่น  นักเรียนได้รับ ท่ีมีมาตรฐาน  ท่ีเอ้ือต่อ  ศาสนา

 - ศพด. อบต.ตาเนิน ประโยชน์ การเรียนรู้ และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
88 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขอนามัยท่ีดี กองการศึกษา

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ ศพด.โกรกกุลา นักเรียนได้รับ สะอาดและปลอดภัย  ศาสนา
และปลอดภัยส าหรับเด็ก ศพด.ตาเนิน ประโยชน์ และวัฒนธรรม

ศพด.หนองขาม
89 ก่อสร้างร้ัวพร้อมป้ายศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าร้ัวและป้ายศูนย์พัฒนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เด็กท่ีเข้ารับบริการมีความ กองการศึกษา

เด็กเล็กอบต.ตาเนิน มีความปลอดภัยต่อเด็กท่ี เด็กเล็กอบต.ตาเนิน นักเรียนได้รับ ปลอดภัย  ศาสนา
เข้ารับบริการและมีป้ายเป็น ประโยชน์ และวัฒนธรรม
เอกลักษณ์เหมาะกับเป็น
สถานศึกษา

90 ซ่อมแซมร้ัว  ทาสีร้ัวและ เพ่ือให้สนามเด็กเล่นมีร้ัวท่ี ซ่อมแซมร้ัว  ทาสีร้ัวและท าป้าย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีร้ัวสนาม กองการศึกษา
ท าป้ายสนามเด็กเล่น ม่ันคงแข็งแรง และมีป้าย สนามเด็กเล่น นักเรียนได้รับ เด็กเล่นท่ีม่ันคงแข็งแรงและมี  ศาสนา

เป็นเอกลักษณ์ ศพด.อบต.ตาเนิน ประโยชน์ ป้ายเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
91 ก่อสร้างหลังคาพร้อมโครงสร้างเพ่ือกันแดดกันฝนในการ กว้าง  6  เมตร 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีร่มใน กองการศึกษา

สนามเด็กเล่น ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง  ยาว  12  เมตร นักเรียนได้รับ การท ากิจกรรมการเรียน  ศาสนา
ของผู้เรียน ประโยชน์ รู้กลางแจ้ง และวัฒนธรรม

92 ต่อเติมอาคารด้านหน้าจ่ัว เพ่ือป้องกันช่วงฝนตกและ ต่อเติมอาคารด้านหน้าจ่ัว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 เด็กและผู้ปกครองได้ใช้ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อากาศร้อนเพ่ือคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นักเรียนได้รับ ประโยชน์สูงสุด  ศาสนา
บ้านโกรกกุลา การเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โกรกกุลา ประโยชน์ และวัฒนธรรม

93 ต่อเติมอาคารห้องเก็บวัสดุ- เพ่ือเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ต่อเติมอาคารห้องเก็บวัสดุ- 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 เก็บวัสดุ-อุปกรณ์ต่อการ กองการศึกษา
อุปกรณ์ เอกสาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อุปกรณ์เอกสาร นักเรียนได้รับ ใช้งานเป็นระเบียบเรียบร้อย  ศาสนา

ต่อการใช้งาน  -ศพด.บ้านโกรกกุลา ประโยชน์ และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
94 ก่อสร้างห้องอาหารเด็ก ศพด. เพ่ือเด็กนักเรียนมีห้องทาน ก่อสร้างห้องอาหารเด็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้อง กองการศึกษา

บ้านหนองขาม อาหารท่ีสะอาดและ ศพด.บ้านหนองขาม นักเรียนได้รับ อาหารรับประทานอาหารท่ี  ศาสนา
ปลอดภัย ประโยชน์ ถูกสุขอนามัย และวัฒนธรรม

95 ก่อสร้างโครงหลังคาเช่ือมต่อ เพ่ือกันแดดกันฝนใน กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีร่มใน กองการศึกษา
อาคารเรียนกับอาคารห้องน้ า การปฏิบัติกิจกรรมกลาง ศพด.บ้านหนองขาม นักเรียนได้รับ การท ากิจกรรม  ศาสนา

แจ้ง ประโยชน์ และวัฒนธรรม

96 ต่อเติมอาคารสนามเด็กเล่น เพ่ือเป็นการจัดสภาพแวดล้อมต่อเติมอาคารพร้อมประตู  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เพ่ือเป็นการจัดสภาพแวด กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา ให้สะอาดกับผู้เรียน หน้าต่าง  ห้องส่ือการจัด นักเรียนได้รับ ล้อมให้เหมาะสม สะอาด  ศาสนา

ประสบการณ์ ประโยชน์ ส าหรับผู้เรียน และวัฒนธรรม
97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในช่วงฤดูฝนกว้าง 1.50 เมตร ยาว 15 เมตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เพ่ือเป็นการจัดสภาพแวด กองการศึกษา

เหล็กหน้าประตูภึงตัวอาคาร ของผู้เรียน หนา 0.15 เมตร นักเรียนได้รับ ล้อมให้เหมาะสม สะอาด  ศาสนา
 - ศพด.บ้านโกรกกุลา ประโยชน์ ส าหรับผู้เรียน และวัฒนธรรม

98 ทาสีอาคารภายนอก เพ่ือปรับปรุงสีอาคารท่ี อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เพ่ือเป็นการจัดสภาพแวด กองการศึกษา
ทรุดโทรม บ้านโกรกกุลา นักเรียนได้รับ ล้อมให้เหมาะสม สะอาด  ศาสนา

ประโยชน์ ส าหรับผู้เรียน และวัฒนธรรม
99 ทาสีร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เพ่ือให้สนามเด็กเล่นมีร้ัวท่ี ทาสีร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 สภาพร้ัวท่ีเหมาะสมและ กองการศึกษา

โกรกกุลา ม่ันคงแข็งแรง และมีป้าย โกรกกุลา นักเรียนได้รับ มีสภาพใช้งานท่ีเหมาะสม  ศาสนา
เป็นเอกลักษณ์ ประโยชน์ กับผู้เย่ียมชม และวัฒนธรรม

100 เทพ้ืนคอนกรึตและปูหญ้า เพ่ือให้เด็กมีสนามเด็กเล่นท่ี เทพ้ืนคอนกรึตและปูหญ้าเทียม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการศึกษา
เทียมสนามเด็กเล่น สะอาดและปลอดภัย สนามเด็กเล่น นักเรียนได้รับ ท่ีสะอาดและปลอดภัย  ศาสนา

ศพด.บ้านหนองขาม ประโยชน์ และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
101 ติดต้ังเหล็กดัดประตูหน้าต่าง เพ่ือป้องกันการโจรกรรม ติดต้ังเหล็กดัดประตูและหน้า 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ร้อยละ 100 ศูนย์พ มนาเด็กเล็กมี กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนา ต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต . นักเรียนได้รับ บรรยากาศในการเรียนรู้  ศาสนา
อบต.ตาเนิน เด็กเล็ก ตาเนิน ประโยชน์ ท่ีสวยงาม สะอาด และวัฒนธรรม

ปลอดภัย
102 ต่อเติมอาคารเรียน เพ่ือให้มีห้องเรียนบูรณาการต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้องเรียน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 สถานศึกษามีห้องเรียน กองการศึกษา

เป็นห้องเรียนบูรณาการ ส าหรับเด็กในการส่งเสริม เป็นห้องเรียนบูรณาการ นักเรียนได้รับ บูรณาการส าหรับเด็ก  ศาสนา
พัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย ประโยชน์ ปฐมวัย และวัฒนธรรม

103 เทพ้ืนคอนกรีตเสริมหล็กด้าน เพ่ืออ านวยความสะดวก เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนท่ีมาติดต่องาน กองช่าง
หน้า อบต. ให้กับประชาชนท่ีติดต่องานหน้า อบต.กว้าง  5 ม. พนักงานส่วนต าบลได้รับความสะดวกและ

1 ได้ใช้ประโยชฃน์มีความพึงพอใจ
104 เทพ้ืนคอนกรีตเสริม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังบริเวรท่ี เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนท่ีมาติดต่องาน กองช่าง

เหล็กโรงจอดรถยนต์ จอดรถและมีความเหมาะสม พร้อมวางท่อระบายน้ า กว้าง 12  ม พนักงานส่วนต าบลได้รับความสะดวกและ
อบต.ตาเนิน ในการใช้งานมากย่ิงข้ึน หนา  0.10ม. ยาว   24   ม. ได้ใช้ประโยชฃน์มีความพึงพอใจ

105 ก่อสร้างห้องน้ าตลาดชุมชน เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้มา ห้องน้ าตลาดชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนท่ีมาซ้ือของท่ี กองช่าง
ใช้บริการตลาดชุมชน กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดได้รับความสะดวก

ได้ใช้ประโยชน์ และมีความพึงพอใจ
106 ก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือใช้ระบายน้ าท่ีท่วมขัง ร่องระบายน้ าตลาดชุมชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ตลาดชุมชนมีรางระบายน้ า กองช่าง

ตลาดชุมชน ภายในตลดชุมชน กว้าง 0.60 ม.  หนา 0.10 ม. ประชาชนในพ้ืนท่ีนเพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง
ยาว  60   ม. ได้ใช้ประโยชน์

107 เทพ้ืนคอนกรีตตลาดชุมชน เพ่ืออ านวยความสะดวกกับ เทพ้ืนคอนกรีตตลาดชุมชน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจ กองช่าง
ผู้มาใช้บริการตลาดชุมชน กว้าง 50 ม. หนา   0.10  ม. ประชาชนในพ้ืนท่ีและได้รับความสะดวก

ยาว  60      ม. ได้ใช้ประโยชน์
108 ปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผู้พิการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ผู้พิการมีความสะดวกใน กองช่าง

แก่ผู้พิการ กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ผู้พิการได้ใช้ การใช้บริการห้องน้ า
ประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
109 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีอาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละ 100 มีอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง

ท่ีสามารถใช้งานได้อย่าง 20.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ีใช้งานได้เป็นอย่างดี
มีประสิทธิภาพ ได้ใช้ประโยชน์ สามารถใช้เป็นสถานท่ี

การจัดกิจกรรม
110 ก่อสร้างถนน คสล. เพิอให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.  หลัง อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

หลัง อบต.ไปโรงจอดรถ คมนาคมใช้อย่างสะดวก กว้าง  4  ม. หนา  015  ม. พนักงานส่วนต าบลคมนาคมท่ีสะดวก
ยาว    60    ม. ได้ใช้ประโยชน์

ได้ใช้ประโยชน์
111 ก่อสร้างถนน คสล. เพิอให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  5 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ข้าง อบต. (ข้าง รพสต.) คมนาคมใช้อย่างสะดวก หนา 0.15 ม. ยาว 100   ม. ประชาชน คมนาคมท่ีสะดวก
ได้รับผลประโยชน์

112 ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดชุมชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับปรับปรุงซ่อมแซมตลาดชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ผู้ใช้ ปะชาชนมีความพึงพอใจ กองช่าง
ผู่มาใช้บริการตลาดชุมชน บริการมีความ ท่ีมาใช้บริการตลาดชุมชน

พึงพอใจ
113 ก่อสร้างป้ายตลาด เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงแหล่ง ป้ายตลาดชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนทราบถึง กองช่าง

การซ้ือสินค้าของชุมชน ประชาชนได้รับ แหล่งการซ้ือสินค้า
ประโยชน์

114 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า  หมู่ท่ี 12 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ เคร่ืองสูบน้ า 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง
ส าหรับอุปโภคบริโภค ครัวเรือนท่ีได้ ส าหรับอุปโภคบริโภค

รับผลกระทบ
115 ก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ป้ายขนาดกว้าง เฃ1.40 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 การบริการให้แก่ กองช่าง

เข้าสู่องค์การบริหารส่วนต าบล การให้บริการแก่ประชาชน ยาว 2.60 เมตร ของประชาชน ประชาชนมีประสิทธิ
ตาเนิน ได้รับประโยชน์ ภาพมากข้ิน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
116 ต่อเติมโรงจอดรถ เพ่ือให้มีท่ีจอดรถท่ีใช้ ต่อเติมโรงจอดรถ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 มีท่ีจอดรถส าหรับ กองช่าง

(อาคาร ศูนย์ อปพร.) กันแดดและกันฝนได้ ของประชาชน กันแดดและกันฝน
มีความสะดวก
มากข้ึน

117 ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ เพ่ือความเป็นสัดส่วน ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ อบต. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 100 มีสถานท่ีท างานท่ี กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ในการปฏิบัติงาน ตาม แบบ อบต. 2 ช้ัน พนักงานและ เป็นสัดส่วน

ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ

118 ก่อสร้างร้ัวบ่อขยะองค์การบริหาร เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีด าเนิน ร้ัวบ่อขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การบริการให้แก่ กองช่าง
ส่วนต าบลตาเนิน การจัดเก็บขยะให้ดีข้ึน ของประชาชน ประชาชนมีประสิทธิ

ได้รับประโยชน์ ภาพมากข้ิน
119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การบริการให้แก่ กองช่าง

รอบสนามกีฬาองค์การบริหาร ความสะดวกการออก รอบสนามกีฬาองค์การบริหาร ของประชาชน ประชาชนมีประสิทธิ

ส่วนต าบลตาเนิน ก าลังกาย ส่วนต าบลตาเนิน ได้รับประโยชน์ ภาพมากข้ิน

120 ติดต้ังไฟฟ้าห้องน้ าและตลาด เพ่ืออ านวยความสะดวกกับ ติดต้ังไฟฟ้าห้องน้ าและตลาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การบริการให้แก่ กองช่าง

ชุมชนต าบลตาเนิน ผู้มาใช้บริการตลาดชุมชน ชุมชนต าบลตาเนิน ของประชาชน ประชาชนมีประสิทธิ
ได้รับประโยชน์ ภาพมากข้ิน

121 ปรับปรุงห้องท างานกองช่าง เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงห้องท างานกองช่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การบริการให้แก่ กองช่าง
บริการประชาชน ของประชาชน ประชาชนมีประสิทธิ

ได้รับประโยชน์ ภาพมากข้ิน
122 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ีท าการ เพ่ือให้มีอาคารส านักงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 มีอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ท่ีสามารถใช้งานได้อย่าง ท่ีท าการองค์การบริหาร ประชาชนในพ้ืนท่ี ใช้งานได้เป็นอย่างดี
มีประสิทธิภาพ ส่วนต าบลตาเนิน ได้ใช้ประโยชน์ สามารถใช้เป็นสถานท่ี

การจัดกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
123 ต่อเติมอาคารส านักปลัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ต่อเติมอาคารส านักปลัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล ความสะดวกการเข้ารับ ประชาชนได้รับ สะดวกในการเข้ารับ
ตาเนิน บริการ ประโยชน์ การติดต่อราชการ

124 ซ่อมแซมห้องน้ าตลาด เพ่ืออ านวยความสะดวกกับ ซ่อมแซมตลาดห้องน้ าชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การบริการให้แก่ กองคลัง

ชุมชนต าบลตาเนิน ผู้มาใช้บริการตลาดชุมชน ของประชาชน ประชาชนมีประสิทธิ

ได้รับประโยชน์ ภาพมากข้ิน

แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
1 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  คสล. เพ่ือให้ประชาชน มีระบบ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  คสล.

หมู่ท่ี 5 การระบายน้ าท่ีดีและ ดังน้ี
มีความสะดวกในการระบายน้ า  1.ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  คสล. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ข้ามล าห้วยยาง บริเวณท่าข้าม มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี

หมู่ท่ี  5 ชนิด  3  ช่อง  ขนาดกว้าง ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

1.80x1.80 เมตร ยาว  9  เมตร ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

 2.ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

สายบ้านนายประยม  หมู่ท่ี  5 มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี
กว้าง 1.50x1.50 เมตร ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

 ยาว  8  เมตร ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมข้าม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ล าห้วยยางนานายผง  มะลิวัลย์ มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี
หมู่ท่ี  5 ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย
 ชนิด  3  ช่อง  ขนาดกว้าง ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน
1.80x1.80 เมตร ยาว  9  เมตร

2 วางท่อสะพานข้ามคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง
ระหว่างบึงบริบูรณ์ถึงประตูหน้า คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม กว้าง  1 เมตร ยาว 500 เมตร ประชาชนมี ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพในการระบาย

โรงเรียน หมู่ท่ี 5 และสะดวกสบาย ความสะดวกใน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน
การคมนาคม

3 วางท่อระบายน้ าท้ิงจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ วางท่อระบายน้ าท้ิงจากบ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง
นางประคองถึงบ้านนายสาด ระบายน้ าท่ีดีและมีความ นางประคองถึงบ้านนายสาด มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพในการระบาย

หมู่ท่ี 5 ในการระบายน้ า ระบายน้ าท่ีดีข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

4 วางท่อส่งน้ าจากคลองล าห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชน มีระบบ วางท่อขนาด 40x100 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ตอนล่างภึงสระน้ าหนองขาม การระบายน้ าท่ีดีและ ยาว 60 เมตร มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี

หมู่ท่ี  4 มีความสะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

5 ก่อสร้างท่อส่งน้ าจากล า เพ่ือให้ประชาชน มีระบบ ก่อสร้างท่อส่งน้ าจากล า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ห้วยเสียวถึงนานางประคอง การระบายน้ าท่ีดีและ ห้วยเสียวถึงนานางประคอง มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี

ลงหนองนา หมู่ท่ี 4 มีความสะดวกในการระบายน้ า ลงหนองนา ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

งบประมาณ
ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 4  1.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าหน้า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

บ้านนายสยาม พริกนาค การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

ลงนาหนองโน  หมู่ท่ี  4 เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

ขนาด 80*100  เมตร ร้อยละ 50

ยาว   250 เมตร  ลึก  1  เมตร

 2.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าหน้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

บ้านนายบุยสงค์  งามวงค์ การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

หมู่ท่ี  4 ขนาด 40*100 เมตร เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

ยาว   6 เมตร  ลึก  1  เมตร ร้อยละ 50
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ระหว่างบ้านนางบังอรถึงนา มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี

นายเข็มพลอย ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

7 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชน มีระบบ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ดังน้ี

 หมู่ท่ี  6 การระบายน้ าท่ีดีและ  1.ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง
มีความสะดวกในการระบายน้ า หนองแขมถึงโนนคูณ มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี

ชนิด  2  ช่อง  ขนาดความกว้าง ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย
1.80x1.80 เมตร ยาว  7  เมตร ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน
 2.ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมสายล า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง
ห้วยยางตอนบนจุดนานางสมัย มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพในการระบาย

มะลิวัลย์ หมู่ท่ี  6 ระบายน้ าท่ีดีข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ชนิด  2  ช่อง  ขนาดความกว้าง
1.80x1.80 เมตร ยาว  7  เมตร

8 วางท่อทางน้ าเข้า - ออก สระหลวง เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 7  มี วางท่อทางน้ าเข้า - ออก   หมู่ท่ี 7 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ระบบการระบายน้ าท่ีดีและ ท่อขนาด  0.80x1.00 เมตร มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี

มีความสะดวกในการระบายน้ า จ านวน  30  ท่อน  2  แถว ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย
ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

9 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ  ขนาดความกว้าง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หนองเลียบจุดนานายมานะ การระบายน้ าท่ีดีและมีความ 1.50x1.50 เมตร ยาว 8 เมตร มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี

เขจรกลาง หมู่ท่ี 8 สะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน
10 วางท่อส่งน้ าเข้าบึงบ้านโกรกกุลา เพ่ือให้ประชาชนหมู่  มี ท่อขนาด  0.80x1.00 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

จากบ้านนายคะเนียง บุญหนา ระบบการระบายน้ าท่ีดีและ มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพในการระบาย

ถึงบ้านนายทองพูน  แตงทรัพย์ มีความสะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าท่ีดี น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

หมู่ท่ี  8 ข้ึน
11 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 9  มี ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.  จ านวน 1 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  9 ระบบการระบายน้ าท่ีดีและ สายบ้านสามหลักพัฒนา - หนองตอ มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี
มีความสะดวกในการระบายน้ า ชนิด 1 ช่อง ขนาดความกว้าง ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

1.50x1.50 เมตร ยาว 8 เมตร ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

12 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิรส์ เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิรส์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

ลงหนองเนินทอง หมู่ท่ี 10 ระบายน้ าท่ีดีและมีความ ลงหนองเนินทอง มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพใน

ในการระบายน้ า ระบายน้ าท่ีดีข้ึน การระบายน้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 วางท่อระบายน้ าจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชน มีระบบ วางท่อระบายน้ าจากบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

นายยศ งามจัตุรัสถึง การระบายน้ าท่ีดีและ นายยศ งามจัตุรัสถึงทางรถไฟ มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี

ทางรถไฟ หมู่ท่ี 10 มีความสะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

14 วางท่อทางทิศตะวันออก เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ วางท่อทางทิศตะวันออกของบึงปืด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง
ของบึงปืดถึงคลองบง ระบายน้ าท่ีดีและมีความ ถึงคลองบง  ระยะทาง 300 เมตร มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี
  หมู่ท่ี 11 ในการระบายน้ า วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

15 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ดังน้ี

หมู่ท่ี 11 ระบายน้ าท่ีดีและมีความ  1.ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมจากหน้า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

ในการระบายน้ า บ้านนางทุเรียน เรียบถนนนา มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพใน

นางพวง หม่ันค า  หมู่ท่ี  11 ระบายน้ าท่ีดีข้ึน การระบายน้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

ขนาดความกว้าง 1.80x1.80 เมตร

 ยาว  7  เมตร

 2.ก่อสร้างท่อลอเหล่ียม  คสล. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

คลองส่งน้ าเข้าบึงบริบูรณ์ มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพใน

หมู่ท่ี  11 กว้าง 1.80x1.80 ม. ระบายน้ าท่ีดีข้ึน การระบายน้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

 ยาว  5  เมตร  ชนิด  2 ช่อง

 3.ก่อสร้างท่อลอเหล่ียม  คสล. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

คลองส่งน้ าเข้าบึงบริบูรณ์ มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพใน

หมู่ท่ี  11 ระบายน้ าท่ีดีข้ึน การระบายน้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

ขนาดความกว้าง 1.80x1.80 เมตร

 ยาว  5  เมตร  ชนิด  2 ช่อง

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 วางท่อส่งน้ าจากหนองประดู่ปุ่ม เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ ขนาดความกว้าง 1.80x1.80 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

เข้าสู้พ้ืนท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี  5-11 ระบายน้ าท่ีดีและมีความ  ยาว  7  เมตร มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพใน
ในการระบายน้ า ระบายน้ าท่ีดีข้ึน การระบายน้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

17 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.  ระบายน้ า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง
เสริมเหล็กระบายน้ า หมู่ท่ี 12 ระบายน้ าท่ีดีและมีความ สายล าห้วยยาง(นานายยัง) ถึงบึงปืด มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี

ในการระบายน้ า ชนิด 3 ช่อง ขนาดความกว้าง ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย
1.80x1.80 เมตร ยาว 10 เมตร ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

18 วางท่อ PVC จากบึงปืดถึงไร่ เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ วางท่อ PVC จากบึงปืดถึงไร่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง
นายประกอบ ค้าโค หมู่ท่ี 12 ระบายน้ าท่ีดีและมีความ นายประกอบ ค้าโค หมู่ท่ี 12 มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพในการระบาย

ในการระบายน้ า ชนิด 3 ช่อง ขนาดความกว้าง ระบายน้ าท่ีดี น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน
1.80x1.80 เมตร ยาว 12  เมตร ข้ึน

19 วางท่อระบายน้ าจากหนอง เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ วางท่อระบายน้ าจากหนอง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง
ประดู่ปุ่มลงนานายสนุ่น ระบายน้ าท่ีดีและมีความ ประดู่ปุ่มลงนานายสนุ่น มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพในการระบาย

ต้านกลางดอน หมู่ท่ี 12 ในการระบายน้ า ต้านกลางดอน ระบายน้ าท่ีดีข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน
20 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  หมู่ท่ี 13 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

สายล าห้วยยาง  หมู่ท่ี 13 ระบายน้ าท่ีดีและมีความ สายล าห้วยยาง จ านวน  4  จุด มีระบบการ มีอาคารระบายน้ าท่ีมี
ในการระบายน้ า ชนิด 3 ช่อง ขนาดความกว้าง ระบายน้ าท่ีดี คุณภาพในการระบาย

1.80x1.80 เมตร ยาว 12  เมตร ข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน
21 ใส่ท่อลอดเหล่ียมสายนาดี เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ ใส่ท่อลอดเหล่ียมสายนาดี  หมู่ท่ี 13 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

หมู่ท่ี 13 ระบายน้ าท่ีดีและมีความ ชนิด 3 ช่อง ขนาดความกว้าง มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพในการระบาย

ในการระบายน้ า 1.80x1.80 เมตร ยาว 12  เมตร ระบายน้ าท่ีดีข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 วางท่อน้ าระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ วางท่อน้ าระบายน้ าคอนกรีต

หมู่ท่ี 13 ระบายน้ าท่ีดีและมีความ ดังน้ี
ในการระบายน้ า  -วางท่อระบายน้ าคอนกรีตจากหนอง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

ประดู่ปุ่มลงนานายสนุ่น มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพในการระบาย

ต้านกลางดอน ระบายน้ าท่ีดีข้ึน น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน
 -วางท่อระบายน้ าคอนกรีตจาก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง
นานางชลอ มีเค้าถึงนานายเสน่ห์  แก้วถาวร มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพในการระบาย

วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร ระบายน้ าท่ีดี น้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน
ข้ึน

 -วางท่อน้ าล าห้วยยางจากนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาคาร กองช่าง

นายน้อยไปทางทิศตะวันออก มีระบบการ ระบายน้ าท่ีมีคุณภาพใน

จนสุดหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ระบายน้ าท่ีดี การระบายน้ าท่ีสะดวกย่ิงข้ึน

 ระยะทาง 300 เมตร ข้ึน
วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร

23 ขุดลอกร่องระบายน้ าจาก เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ท าความสะอาดร่องระบายน้ าจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง
บึงบริบูรณ์ถึงคลองดาดคอน เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง บึงบริบูรณ์ถึงคลองดาดคอน การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 
กรีตป้อมยาม หมู่ท่ี  1 กรีตป้อมยาม  เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

ร้อยละ 50

24 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 1 เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง  1.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

จากบ้านนายกุล  สุดตาถึง การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

บ้านนางพัว  อยู่ปาน  หมู่ท่ี 1 เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง 0.60 ม. ยาว 200 ม. ลึก 1 ม. ร้อยละ 50

ท่ี วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมร่องระบายน้ าเสีย

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 1 เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง  1.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

จากบ้านนายกุล  สุดตาถึง การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

บ้านนางพัว  อยู่ปาน  หมู่ท่ี 1 เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง  0.60 มตร  ร้อยละ 50

ยาว  200 เมตร  ลึก  1  เมตร

 2.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

จากบ้านนางจันทร์  หม่ืนแก้ว การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

ถึงถนนด า  หมู่ท่ี  1 เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง  0.60 มตร  ร้อยละ 50

ยาว  200 เมตร  ลึก 0.40 เมตร

 3.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

จากศาลา  SML หมู่ท่ี  1 ถึง การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

รางระบายน้ าหนองฉิมน้อย เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง  0.40 มตร  ร้อยละ 50

ยาว  200 เมตร  ลึก 0.40 เมตร

 4.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

หน้าบ้านนายพันธ์ แตงทรัพย์ การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

หมู่ท่ี  1 เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง  0.40 มตร  ร้อยละ 50

ยาว  200 เมตร  ลึก 0.40 เมตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 5.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

จากแยกบ้านนางโปรยถึง การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

สามแยกป้อมยาม หมู่ท่ี  1 เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง  0.40 มตร ลึก 0.40 เมตร ร้อยละ 50

 6.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
จากหน้าบ้านนายลาด โพธ์ินอก การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

รอบนอกหมู่ท่ี 1 50

ขนาดกว้าง  0.60  เมตร

ยาว  200 เมตร  

ลึก  0.50  เมตร

25 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 2 เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง  1.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

จากบ้านนายมนตรี ครองหนองขาม การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

ถึงหนองสระ หมู่ท่ี 2 กว้าง 0.40 ม. เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

ยาว  200 เมตร  ลึก 0.40 เมตร ร้อยละ 50

 2.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง

สายหน้าวัดถึงหนองสระ หมู่ท่ี 2 การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 

กว้าง 0.60 ม. เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย

ลึก 0.40 เมตร ยาว 150 ม. ร้อยละ 50

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง
บ้านนายทอง  ภูบานช่ืนถึง การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 
หนองหญ้าคา สองข้างทาง เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย
หมู่ท่ี  2 ร้อยละ 50
กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 เมตร
ยาว 150 ม.
 4.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองช่าง
จากบ้านนางสุเนถึงหนองหญ้าคา การระบายน้ า ท่ีดีต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่ท่ี 2 เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 เมตร ร้อยละ 50
 ยาว 150 ม.

26 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 5 เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง  1.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

จากสามแยกบ้านนางพรทิพย์ การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

คีรีนิลถึงบ้านนายเจริญ ฆ้องนอก เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

หมู่ท่ี  5 กว้าง 0.60 เมตร 50

ลึก 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร

 2.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ าจากบ้าน การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

นายประยงค์ บ ารุงนาถึงนา เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

นายฉุน  แขตสันเทียะ หมู่ท่ี  5 50

ขนาดกว้าง  0.60  เมตร

ยาว 200 เมตร ลึก 0.50 เมตร.

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

สายบ้านนางสุนิสา  ค้าโคถึงบ้าน การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

นายโลม ก่ิงกลางดอน หมู่ท่ี 5 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 50
ยาว 200 เมตร ลึก 0.50 เมตร.

 4.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

สายบ้านนายช้ัน ขามจัตุรัส การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

ถึงบ้านนายเต็ง  หมู่ท่ี  5 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 50
ยาว 200 เมตร ลึก 0.50 เมตร.

27 ซ่อมแซมรางระบายน้ าจากบ้าน เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า กว้าง 0.60 ม.ยาว 200 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

นายสมจิตร ขามจัตุรัสถึงบ้าน เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง ลึก  0.50  เมตร การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

นายลาด  โพธ์ินอก  หมู่ท่ี  5 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

50
28 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 6 เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง  1.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

จากบ้านนายบ าเรอถึงสะพาน การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
เข้าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  6 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 50
ยาว  200 เมตร  ลึก 0.50 เมตร
 2.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
จากบ้านนางวรรณภาถึงบ้าน การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
นางชิดวลัยศรี สองข้างทาง หมู่ท่ี 6 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง 0.6. ม. ยาว 200 ม.ลึก 1 ม. 50

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
สายบ้านนายพัวถึงนานาย การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
อนันต์  หมู่ท่ี  6 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง 0.40 เมตร   ยาว  10 เมตร 50
ลึก   0.5   เมตร
 4.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิงสาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
สามแยกหมู่บ้านถึงบ้านนายสง่า การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่ท่ี 6 กว้าง 0.40 เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
ลึก   0.5   เมตร 50
 5.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
จากบ้านนางวรรณพา  พาผล การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถึงสะพานเข้าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  6 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 50
ยาว  200 เมตร  ลึก 0.50 เมตร
 6.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
สายโรงเรียนบ้านหนองแขม การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่ท่ี  6 ถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง  0.40  เมตร  ลึก 0.50 เมตร
ยาว 10 เมตร
 7.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
จากบ้านนางอวน ปล่ืมใจถึงสะพาน การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร ร้อยละ 50
ยาว 500 เมตร

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 8.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
จากบ้านนายหล่าถึงสะพานทาง การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เน่าเสียถึง และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร ร้อยละ 50
ยาว 500 เมตร

29 ก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย เพ่ือใช้ระบายน้ าท่ีท่วมขัง กว้าง   0.60   เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
ภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อ ภายในหมู่บ้าน ยาว  200     เมตร การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่ท่ี  7 ลึก     0.50     เมตร ถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

30 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
สายบ้านแม่ตุ๊กถึงหอประปา เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง ยาว  200 เมตร  การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี  8 ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

50
31 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี  9 เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า วางท่อระบายน้ าลงสระภูเท่ียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง    1  เมตร   การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
ลึก    0.50        เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

ยาว    10       เมตร
32 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 10 เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง  1.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิงสาย 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
กลางหมู่บ้านจากบ้านนาย การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
เดชณรงค์ ชนะภัยถึงโรงสี เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
ข้าวชุมชน  หมู่ท่ี  10
กว้าง  0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร 

ยาว   200  เมตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิงจาก 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
บ้านแม่ผกา  ชอบรักถึงป้อมยาม การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่ท่ี  10 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง  0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร 

ยาว   200  เมตร
 3.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิงจาก 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
ด้านข้าง อบต.ตาเนินถึง การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถนนทางรถไฟ  หมู่ท่ี  10 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง   0.60   เมตร   
ลึก     0.50    เมตร
 4.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิงจาก 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
หน้า อบต.ตาเนินถึงหน้าบ้าน การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
นางมะลิ  ปานสันเทียะ หมู่ท่ี 10 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง   0.60   เมตร   
ลึก     0.50    เมตร
 5.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
จากบ้านนางสาวสุภาพร การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
ชอบรักถึงหอกระจายข่าว เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
หมู่บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 10
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว  200 เมตร
 6.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง
สายกลางบ้านเนินทองถึง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
ทางรถไฟ  หมู่ท่ี 10 กว้าง 0.50 ม. การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 1,500 ม. เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

ท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 11 เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง  1.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

บ้านนายสมร เกสันเทียะ การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

หมู่ท่ี  11 กว้าง 0.60 เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
ลึก 0.50 เมตร ยาว 73 เมตร
 2.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิงสายบ้าน 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
นางสิริญากร หม่ันค า ถึงบ้าน การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
แม่ทุเรียน  หมู่ท่ี 11 กว้าง 0.60 เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
ลึก 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร
 3.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิงสายบ้าน 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
นางผ่อง ภักด์ิชัยภูมิถึงบ้านนาย การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
วิวัฒน์  ผ่องศรี  หมู่ท่ี  11 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
 กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว   300   เมตร   
 4.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
จากบ้านอวิรุต จานนอกถึงทาง การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
เข้าบ้านนายบุญเลิศ  หมู่ท่ี  11 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
 กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว   300   เมตร   

 5.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง คสล . 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

พร้อมฝาปิดจากบริเวณทางแยก การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

วัดป่าเนินทองถึงห้วยยาง  หมู่ท่ี  11 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

 กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ยาว   300   เมตร   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

[143]



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 ขุดลอกร่องระบายน้ าท้ิง เพ่ือใช้ระบายน้ าท่ีท่วมขัง ขุดลอกร่องระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 11 ภายในหมู่บ้าน  1.ขุดลอกร่องระบายน้ าท้ิง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

จากบ้านนางผ่อง ภักด์ิชัยภูมิ การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

ถึงบ้านนางแถม หมู่ท่ี  11 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

ลึก 0.5 เมตร
 2.ขุดลอกร่องระบายน้ าท้ิงจากบ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

นางส าเภาถึงนานายสาม หมู่ท่ี 11 การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

กว้าง 3 ม. ลึก 0.5 ม . ยาว 200 ม. เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

35 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 12 เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง  1.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิงจาก 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

บ้านนายอ๊อด วรกุลถึงบ้านนางฉวี การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
โพธ์ินอก หมู่ท่ี 12 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง  0.60 เมตร ลึก 0.5 เมตร
ยาว   300    เมตร

 2.ก่อสร้างร่องระบายน้ าท้ิงจากบึงปืดถึง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

หนองหญ้าป้อง ถึงทางรถไฟ การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

หมู่ท่ี 12 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง 2 ม. ยาว 800 ม.

 ลึก   1    เมตร

 3.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

จากบ้านนางจองถึงบ้าน การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

นายหว่ัน เมสันเทียะ หมู่ท่ี 12 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.5 เมตร
ยาว  200 เมตร  
 4.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

จากบ้านนายก่ิงถึงบ้าน การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

นางใจ  ทองค า หมู่ท่ี  12 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.5 เมตร
ยาว  200 เมตร  

36 ขยายช่องระบายน้ าท้ิงสาธารณะ เพ่ือใช้ระบายน้ าท่ีท่วมขัง กว้าง   2     เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
ล าห้วยยาง หมู่ท่ี 12 ภายในหมู่บ้าน ยาว   200  เมตร การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

ลึก   1     เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
37 ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้ าเน่า ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง ดังน้ี

หมู่ท่ี 14 เสียและป้องกันน้ าท่วมขัง  1.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิงจาก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

สามแยกบ้านนายค ารณ โพธ์ินอก การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

ถึงคลองส่งน้ า หมู่ท่ี 14 ถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง 0.60 ม. ยาว  250 เมตร 

 ลึก  0.50 เมตร

 2.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิงจาก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
บ้านนางสาวสายใจถึงสระ การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หนองฉิมน้อย  หมู่ท่ี 14 ถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง 0.60 ม. ยาว  150 เมตร 
 ลึก  0.50 เมตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 3.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิงจาก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง
บ้านนายถวัลย์ ตาก่ิมนอกถึง การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
สระหนองฉิมน้อย หมู่ท่ี 14 ถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 200 เมตร

 4.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิงจาก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

บ้านนายดนัย หวังเชิดกลาง การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

ถึงสระหนองฉิมน้อย หมู่ท่ี 14 ถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ยาว 200 เมตร

 5.ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

จากแยกทางด าถึงสระ การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

หนองฉิมน้อย  หมู่ท่ี 14 ถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ยาว 200 เมตร
38 ท าความสะอาดร่อง เพ่ือเป็นการรักษาความ ท าความสะอาดร่องระบายน้ าภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมีการจัดระบบ ส านักปลัด

ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน สะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1,12 ของประชาชน รักษาความสะอาดในหมู่
ได้รับประโยชน์ บ้าน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
39 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน

สาธารณะแรงต่ า  หมู่ท่ี  1 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ดังน้ี
 1.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ใช้อย่างอย่างเพียงพอ

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 2.ชยายเชตไฟฟ้าแรงต่ าหน้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
บ้านนายทวีศักด์ิ  ครองตาเนิน ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
หมู่ท่ี  1 ใช้อย่างอย่าง

เพียงพอ
40 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

บ้านนายเจริญ แก้วก าเนิดถึง ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง บ้านนายเจริญ แก้วก าเนิดถึง ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
บ้านนางรอด ธงชัย หมู่ท่ี 1 บ้านนางรอด ธงชัย ใช้อย่างอย่างเพียงพอ

41 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ต่ าสายตาเนิน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
แรงสูง/ต่ า สายตาเนิน ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ถึงบ้านโนนคูณ ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ถึงบ้านโนนคูณ  หมู่ท่ี  1 ไฟฟ้าใช้

42 ขยายไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า
หมู่ท่ี 2 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ดังน้ี

เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส  1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง จ านวน 8 ต้น ในหมู่ท่ี  2 ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

43 ชยายเชตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สาธารณะ  หมู่ท่ี 2 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

 1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

 2.ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
สุเนถึงบ้านนายพิทักษ์ถึงหลัง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
โรงเรียน หมู่ท่ี 2 ไฟฟ้าใช้

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 ชยายเชตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะ  หมู่ท่ี 3 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

45 ขยายไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
แรงต่ า หมู่ท่ี 4 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ภายในหมู่บ้าน ดังน้ี ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

 1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

 2.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ไปสู่เมรุป่าช้า หมู่ท่ี 4 ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

นางล าดวนถึงเมรุบ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

หนองโพธ์ิ  ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

46 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 4 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง สาธารณะ หมู่ท่ี 4 ดังน้ี

  - ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะจากบ้านนางหอม ธานี ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ถึงบ้านนายสงวน ไชยรถ ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ชยายเชตไฟฟ้าส่องสว่าง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

บ้านนางล าดวน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
 -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จากบ้านนายกร กับสันเทียะ ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ถึงบ้านนายบุญส่งค์ งามวงษ์ ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

 -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะบ้านนางอุไรวรรณ ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
 -ชยายเชตไฟฟ้าส่องสว่าง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
สาธารณะบ้านนางล าดวนถึง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
บ้านพินสุรางค์ ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
47 ชยายเชตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

สาธารณะ หมู่ท่ี  5 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ภายในหมู่บ้าน ดังน้ี
 - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้
 -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จากบ้านนายโหล  คุ้มตาเนิน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
 ถึงคลองท่าข้าม ไฟฟ้าใช้อย่าง

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -ชยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จากบ้านนายโลม  ก่ิงกลางดอน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ถึงบ้านนายเจริญ  ฆ้องนอก ไฟฟ้าใช้

 - ชยายเชตไฟฟ้าส่องสว่าง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะสายนาน้ าอ้อย ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ถึงบ้านราชภูมิ ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

 - ชยายเชตไฟฟ้าส่องสว่าง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะบ้านนางแดงถึง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ดอนใหญ่  หมู่ท่ี 5 ไฟฟ้าใช้
48 ยกระดับไฟฟ้าแรงต่ าจากสามแยกบ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ยกระดับไฟฟ้าแรงต่ าจากสามแยกบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

นายสมจิตร  ขามจัตุรัสถึงบ้าน ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง นายสมจิตร  ขามจัตุรัสถึงบ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
นายยนต์  ต้านกลางดอน  นายยนต์  ต้ากลางดอน  ไฟฟ้าใช้อย่าง
หมู่ท่ี 5 เพียงพอ

49 ขยายไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า
หมู่ท่ี 6 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ดังน้ี

เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส  -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง นางสัญญาถึงบ้านนายมนูญ ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

พรมรอด  ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
นายสง่า ถึงบ้านนายแรม ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
พรมรอด  ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
หมู่บ้านถึงชลประทาน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

  - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
บ้านนายนิรุตถึงบ้านนางปรียดา ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

50 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
สาธารณะ  หมู่ท่ี  6 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

51 ขยายไฟฟ้าแรงต่ าสายโนนคูณ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายไฟฟ้าแรงต่ าสายโนนคูณถึง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ถึงดอนเมืองพรม  หมู่ท่ี  7 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ดอนเมืองพรม ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
52 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

 หมู่ท่ี  7 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

53 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
แรงต่ า/สูง   หมู่ท่ี 8 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง รอบท้ังหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ท่ี
งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

 หมู่ท่ี  8 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

55 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
แรงต่ า  หมู่ท่ี  9 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

56 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

 หมู่ท่ี  9 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

57 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะหมู่ท่ี  10 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

58 ขยายไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า

หมู่ท่ี 11 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ดังน้ี

 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ก านันชิน  นามก่ิงถึงรอบบึงป้ืด ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

ตามถนนสายตาเนินถึงช่อระกา ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

หนองป้ืดถึงบ้านนายหลอม ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

วงศ์สุดสง่า ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

 -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหนองป้ืดถึง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

ศูนย์การเรียนรู้เนินทองฟาร์ม ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

59 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง สาธารณะภายในหมู่บ้าน  ดังน้ี.
หมู่ท่ี 11   ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จากบ้านก านันชิน นามก่ิงถึงนา ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
นายไสว หล่อนกลาง ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จากหนองป้ืดถึงทางเข้า ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
บ้านหนองปรือ  ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จากบ้านนางแถมถึงหนองเรือ ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จากนานายสามถึงนานายเหลือง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
คุ้มตาเนิน  ไฟฟ้าใช้

 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จากบ้านก านันชินถึงรอบบึงป้ืด ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จากหนองป้ืดถึงทางเข้า ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

บ้านหนองปรือ ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จากบ้านนางกรองแก้ว  ชิด ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

สันเทียะ ถึงบึงปืด หมู่ท่ี 11 ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จากบ้านนายชิน  นามก่ิงถึงบ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

นายสมพงษ์ บ ารุงนา ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

[154]



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ดังน้ี

หมู่ท่ี 12 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จากโรงสีถึงวัดป่าเนินทอง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

นายหลวยถึงบ้านนายส ารอง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จากบ้านนายสงบถึงบ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

 นายส ารอง พลคราม ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

จากบ้านนายสีถึงนายสมนึก  ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ฤทธ์ิก าลัง ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะ หมู่ท่ี 12 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง สาธารณะ หมู่ท่ี 12 ดังน้ี
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จากโรงสีชุมชน หมู่ท่ี 12 ถึง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
บ้านนางไผ่ ชอบรักษ์ ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จากบ้านนายชิน นามป่ิง ถึงนานาย ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ประเสริฐ์ ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จากโรงสีชุมชน หมู่ท่ี 12 ถึง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
โรงปุ๋ย ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

62 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
แรงต่ า หมู่ท่ี 13 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง รอบท้ังหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

หมู่ท่ี  13 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ภายในหมู่บ้าน ดังน้ี
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
จากหน้าวัดถึงหน้าบ้านนายจ านงค์ ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

64 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
แรงต่ า หมู่ท่ี 14 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง รอบท้ังหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

65 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
 หมู่ท่ี  14 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

การติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
66 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  หมู่ท่ี 1 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

หมู่ท่ี  1 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก  ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 

สาธารณะ  หมู่ท่ี  1 ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ ดังน้ี

  -ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
สายตาเนิน-โนนคูณ ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

 -ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
บ้านนายพันธ์  แตงทรัพย์ เพียงพอ
 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

68 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
สาธารณะ  หมู่ท่ี  2 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

69 เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ด าเนินการเปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

70 ย้ายเสาไฟฟ้าสายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความ ย้ายเสาไฟฟ้าสายบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

นายค าแหงถึงหนองหญ้าคา ปลอดภัยและความสะดวก นายค าแหงถึงหนองหญ้าคา ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

หมู่ท่ี  2 ในการสัญจรภายใน ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง

หมู่บ้าน เพียงพอ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
71 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะหมู่ท่ี  3   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

 สาธารณะ  หมู่ท่ี  3 ปลอดภัยและความสะดวก จ านวน  4  จุด ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน  - บ้านนายจ าลอง ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
 - บ้านนางบุญเท่ียง เพียงพอ
 - บ้านนางเหมือน
 - บ้านนางสามารถ
 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
 สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

72 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
สาธารณะ  หมู่ท่ี  4 ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน ประชาชนได้มี ประโยชน์ในการสัญจร

ไฟฟ้าใช้อย่าง และความปลอดภัย
เพียงพอ

73 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 5 ปลอดภัยและความสะดวก หมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

74 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 6 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

ท่ี
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
75 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

สาธารณะ  หมู่ท่ี  7 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

76 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
 หมู่ท่ี  8 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

77 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
หมู่ท่ี 9 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมู่บ้าน ดังน้ี

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพด

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
สายคุ้มตลุกหิน  ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

78 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
สาธารณะ  หมู่ท่ี 10 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง

เพียงพอ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
79 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

สาธารณะ  หมู่ท่ี  11 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

80 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะหมู่ท่ี  12 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
สาธารณะ  หมู่ท่ี 12 ปลอดภัยและความสะดวก  -จากบ้านนายหลวย - บ้านนางไผ่ ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน  -จากบ้านนายปุ่น - บ้านนางจิฬาพร ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะด้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

หลังตลาดชุมชน  ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

 -ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะจาก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

โกดังใหญ่โรงสีชุมชนถึง ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

วัดเนินทอง ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
81 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

 สาธารณะ หมู่ท่ี 13 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
82 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

สาธารณะ  หมู่ท่ี  14 ปลอดภัยและความสะดวก ภายในหมู่บ้าน ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภัย

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่าง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพียงพอ

83 ขยายไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายไฟฟ้าพร้อมติดต้ังหม้อแปลง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
หม้อแปลง 2 เฟช เป็น 3 เฟช ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง 2 เฟช เป็น 3 เฟช หมู่ท่ี 14 ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
หมู่ท่ี 14 ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ
84 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1-14 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-14 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

85 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงท่ีท าการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
ณ ท่ีท าการ อบต. ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง อบต.ตาเนิน ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

86 ติดต้ังพลังงานไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ติดต้ังพลังงานไฟฟ้าส่องสว่าง 600,000 600,000 600,000 600,000 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ในเขต ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่พอเพียง พลังงานแสงอาทิตย์ในเขต ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ต าบลตาเนิน ต าบลตาเนิน ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

การขยายเขตประปา
87 ขยายเขตจ าหน่ายประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายประปา ดังน้ี

หมู่ท่ี 1 บริโภค ให้บริการประชาชน  - ขยายเขตจ าหน่ายประปาสาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

อย่างเพียงพอ ตาเนิน - โนนคูณ ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ขยายเขตจ าหน่ายน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ประปาสายบ้านจากบ้านนาย ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

ทวีศักด์ิ ครองตาเนินถึงบ้าน อุปโภคบริโภค

นางบัวไล  อยู่ปาน

 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

รอบนอกหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อุปโภคบริโภค
88 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายประปา  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

 หมูท่ี 2 บริโภค ให้บริการประชาชน สายหนองเบ็น - บ้านนายค าแหง ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภค

89 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายประปาจาก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
 หมูท่ี 5 บริโภคให้บริการประชาชน หน้าบ้านนายยนต์ ต้านกลางดอน ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ลาดยางถึงบ้านนายจารึก ค้าโค อุปโภคบริโภค
90 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

 หมู่ท่ี  6 บริโภคให้บริการประชาชน ภายในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภค

91 ซ่อมแซมบ ารุงระบบ เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ซ่อมแซมบ ารุงระบบประปาหมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8 บริโภคให้บริการประชาชน  ในจุดท่ีขยายยังไม่ถึง ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภค

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา

 หมู่ท่ี  10 บริโภค ให้บริการประชาชน ดังน้ี
อย่างเพียงพอ  ขยายเขตจ าหน่ายประปา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

จากโรงสีข้าวชุมชนถึง ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
ทางรถไฟ อุปโภคบริโภค
 ขยายเขตจ าหน่ายประปา  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
จากบ้านนายพีรศักด์ิ ชนะภัย ถึง ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
บ้านนางไผ่ ชอบรักษ์ อุปโภคบริโภค

93 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา
 หมู่ท่ี  11 บริโภค ให้บริการประชาชน ดังน้ี

อย่างเพียงพอ  - ขยายเขตจ าหน่ายประปาจากบ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
นางกองแก้ว ชิดสันเทียะถึงนา ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
นายไสว หล่อนกลาง  อุปโภคบริโภค

 -ขยายเขตจ าหน่ายประปาจากบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
นางแถมถึงหนองเรือ  ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อุปโภคบริโภค
ขยายเขตจ าหน่ายประปาจากนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
นายบุญเหลือถึงนานายประเสริฐ์  ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อุปโภคบริโภค
 -ขยายเขตจ าหน่ายประปาจากวัด
บริบูรณ์ถึงนายลอง แวดสันเทียะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
ถึงบ้านนางไผ่ ชอบรักษ์ถึง ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
วัดป่าเนินทอง อุปโภคบริโภค

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 ขยายเขตจ าหน่ายประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง
จากการประปาส่วนภูมิภาค ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
บริเวณถนนลาดยางสายตาเนิน อุปโภคบริโภค
ถึงช่อระกา 
 ขยายเขตจ าหน่ายประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง
การประปาส่วนภูมิภาครอบ ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
บึงปืด บ้านบึงสง่า หมู่ท่ี 11 อุปโภคบริโภค
ก่อสร้างระบบน้ าประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง
บริเวณรอบบึงป้ืด ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อุปโภคบริโภค
 ขยายเขตจ าหน่ายประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง
การประปาส่วนภูมิภาครอบ ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
บึงปืด บ้านบึงสง่า หมู่ท่ี 11 อุปโภคบริโภค
ขยายเขตจ าหน่ายประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง
จากบ้านนางกรองแก้ว ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
ชิดสันเทียะถึงหนองป้ืด อุปโภคบริโภค

94 ก่อสร้างระบบน้ าประปา เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ก่อสร้างระบบน้ าประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง
หมู่บ้านบริเวณถนนลาดยาง บริโภค ให้บริการประชาชน หมู่บ้านบริเวณถนนลาดยาง ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
สายตาเนินถึงช่อระกา หมู่ท่ี 11อย่างเพียงพอ สายตาเนิน-ช่อระกา อุปโภคบริโภค

95 ขยายเขตประปาภายใน เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บริโภค ให้บริการประชาชน ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภค

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
96 ขยายเขตประปาจากบ้าน เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ขยายเขตประปาจากบ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

นางละมูล ชมด่านกลาง ถึง บริโภค ให้บริการประชาชน นางละมูล ชมด่านกลาง ถึง ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
บ้านนายชู ผันสันเทียะ อย่างเพียงพอ บ้านนายชู ผันสันเทียะ อุปโภคบริโภค
หมู่ท่ี 14

ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบปะปา
97 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง

หมู่ท่ี  6 บริโภค ให้บริการประชาชน ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภค

98 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง
หมู่ท่ี  8 บริโภค ให้บริการประชาชน ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภค
99 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง

หมู่ท่ี  9 บริโภค ให้บริการประชาชน ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภค

100 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง
หมู่ท่ี  11 บริโภค ให้บริการประชาชน ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภค
101 ปรับปรุง/ซ่อมแซมและ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้าง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าอุโภค กองช่าง

บริหารจัดการระบบประปา ส าหรับการอุปโภค  บริโภค และจัดซ้ือวัสดุท่ีเก่ียวข้อง ประชาชนมีน้ า บริโภคอย่างเพียงพอ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  8,9 อย่างเพียงพอและท่ัวถึง กับระบบประปาหมู่บ้าน อุปโภคบริโภค

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หอหระจายข่าว

102 โครงการขยายหอกระจายข่าว เพ่ือใช้ในการประชา- ขยายหอกระจายข่าว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนรับทราบข้อมูล กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-14 สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-14 ประชาชนได้รับ ข่าวสารอย่างรวดเร็วและ

ประชาชนได้รับทราบ ทราบข่าวสาร เข้าใจในข่าวสารน้ัน 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

102 โครงการขยายหอกระจายข่าว เพ่ือใช้ในการประชา-  - บ้านนางกาเหว่า แผลงนอก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนรับทราบข้อมูล กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้  - บ้านนางยแสง เกิดขุนทด ประชาชนได้รับ ข่าวสารอย่างรวดเร็วและ

ประชาชนได้รับทราบ  - บ้านนายสมศักด์ิ ข้อสูงเนิน ทราบข่าวสาร เข้าใจในข่าวสารน้ัน 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง  - บ้านนายลิต  ตาก่ิมนอก อย่างท่ัวถึง

 - บ้านนายเพลิน มุ่งกลาง
 - บ้านนายสุพจน์ ปรางค์นอก
 - บ้านนายสมหมาย

104 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย เพ่ือใช้ในการประชา- ขยายหอกระจายข่าว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนรับทราบข้อมูล กองช่าง
ข่าว หมู่ท่ี 1-14 สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-14 ประชาชนได้รับ ข่าวสารอย่างรวดเร็วและ

ประชาชนได้รับทราบ ทราบข่าวสาร เข้าใจในข่าวสารน้ัน 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การก่อสร้างฝาย

1 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าล้าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  13 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 60 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง
โกรกมะเคร็ง หมู่ท่ี  1 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า

อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
การเกษตร

2 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  13 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 60 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง
โกรกมะเคร็งสายนางแจ่ม ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
แก้วพลัย  หมู่ท่ี  1 อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
3 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าโกรก เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  13 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 60 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

มะเคร็งสายนายอูด ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
วงค์วังจันทร์  หมู่ท่ี  1 อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
4 ก่อสร้างฝายน ้าล้น  คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  12 เมตร  550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 60 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

คลองหนามแดง  (ฝายเดิม) ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
หมู่ท่ี  2 อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
        แผนงาน การเกษตร

ท่ี
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างฝายจุดนานางสามารถ   เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝาย  มข.27  สันฝายสูง 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

ละหานนอก หมู่ท่ี 3 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร 2.5 ม. ผนังข้าง 3.5 ม. ความ ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
อุปโภคและบริโภค กว้าง 12 ม. จุดนานางสามารถ น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ละหานนอก การเกษตร
6 ก่อสร้างฝาย คสล. กักเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝาย คสล. กักเก็บน ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

ล้าห้วยเสียว  หมู่ท่ี 4 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร ล้าห้วยเสียว (นานางกว้าง) ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
อุปโภคและบริโภค ขนาดความกว้าง 25 ม. น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

สูง 1.80 ม. การเกษตร
7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 20 เมตร 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

ล้าห้วยยาง หมู่ท่ี 5 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง  2  ม. ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
ผนังข้างสูง 3.50 ม. น ้าไว้ใช้ใน

การเกษตร
8 ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยางจุดนา เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  20  เมตร 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

นางสมัย มะลิวัลย์ หมู่ท่ี  6 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   2  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3.50 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
9 ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  20  เมตร  880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

นานางพิณ  เชิดชู  หมู่ท่ี  6 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   2  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3.50 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
10 ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยยางจุด 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

 หมู่ท่ี 6 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร นานางเชิด  กว้าง  20  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
อุปโภคและบริโภค สันฝายสูง   2  เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ผนังฝายสูง  3.50 เมตร การเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ก่อสร้างฝายบริเวณหนองเลียบ เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 8 กอ่สร้างฝาย มข.27 สันฝายสูง 2.5 ม. 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

 หมู่ท่ี  8 มีสถานท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการ ผนังข้าง 3.5 ม. ความกว้าง 12 ม. ประชาชนมีน ้า มาตรฐานในการเก็บน ้า
เกษตร อุปโภค และบริโภค บริเวณหนองเลียบ ไว้ใช้ในการเกษตร ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

12 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า คสล. เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 8 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า คสล.คลอง 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง
คลองหนองปลากั ง หมู่ท่ี  8 มีสถานท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการ หนองปลากั ง  ก่อสร้างฝาย มข.27 ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า

เกษตร อุปโภค และบริโภค สันฝายสูง 2.5 ม. ผนังข้าง 3.5 ม. น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในหน้าแล้ง
ความกว้าง 12 ม. การเกษตร

13 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าหนองเลียบ เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  20  เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง
 หมู่ท่ี 8 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   2  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า

อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3.50 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
การเกษตร

14 ก่อสร้างฝาย จ้านวน  2 จุด เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 8 ก่อสร้างฝาย จ้านวน  2 จุด 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง
 - นางเตือนใจ ไทยจันอัด มีสถานท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการ  - นางเตือนใจ ไทยจันอัด ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
 - นายสุเมต  เขจรกลาง เกษตร อุปโภค และบริโภค  - นายสุเมต  เขจรกลาง น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในหน้าแล้ง
หมู่ท่ี 8 กว้าง  20  เมตร   สันฝายสูง   2  เมตร การเกษตร

ผนังฝายสูง  3.50 เมตร
15 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 17 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

ล้าห้วยเสียวตอนล่าง ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง 2 เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
หมู่ท่ี 10 อุปโภคและบริโภค ผนังข้าง 3.5  เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
16 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าล้าห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 17 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

ตอนกลางทิศเหนือทางรถไฟ ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง 2 เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
หมู่ท่ี 10 อุปโภคและบริโภค ผนังข้าง 3.5 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร

งบประมาณ
ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 ก่อสร้างฝายกั นน ้าคลองล้า เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 30  เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

ห้วยยางตอนกลางจุดนา ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง 2  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
นายสมร เกสันเทียะ หมู่ท่ี 11 อุปโภคและบริโภค ผนังข้าง 3.5 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
18 ก่อสร้างฝายน ้าล้นจุดนา เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ขนาดกว้าง 18 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

นางเสน่ห์  แก้วถาวรและ ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง  2.00 เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
นานายบัว  มีสันเทียะ อุปโภคและบริโภค ผนัวข้างสูง 20 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในหน้าแล้ง
หมู่ท่ี  13 การเกษตร

19 เพ่ิมสันฝาย  มข.27  จุดนา เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน เพ่ิมสันฝายสูง 0.50 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง
นายวิวัฒน์ เกียนงูเหลือมและท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร ยาว 20 เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
นานายสมบูรณ์  สุขประสาร  อุปโภคและบริโภค น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในหน้าแล้ง
หมู่ท่ี  12 การเกษตร

20 ก่อสร้างฝาย คสล. ล้าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน จ้านวน 2 ตัว 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง
โกรกมะเคร็งตอนล่าง ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง  13  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
หมู่ท่ี 14 อุปโภคและบริโภค สันฝายสูง   1.50  เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

ผนังฝายสูง  3  เมตร การเกษตร
21 ก่อสร้างฝาย คสล. ล้าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 15 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

โกรกมะเคร็งตอนบน  ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง 1.50   เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
หมู่ท่ี 14 อุปโภคและบริโภค ผนังข้าง 3  เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

การเกษตร
22 ซ่อมแซมฝาย 14 หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน ซ่อมแซมปรังปรุงฝาย 10 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมีมาตรฐาน กองช่าง

มีสถานท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการ กว้าง  20  เมตร   ประชาชนมี ในการเก็บน ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

เกษตร อุปโภค และบริโภค สันฝายสูง   2  เมตร น ้าไว้ใช้ใน
ผนังฝายสูง  3.50 เมตร การเกษตร

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 ก่อสร้างคลองไส้ไก่จากท่าข้าม - เพ่ือให้ประชาชน หมู่ท่ี 5 และ กว้าง 2 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 สามารถบรรเทาการขาดแคลนน ้าท่ี กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 พื นท่ีไกล้เคียงมีน ้าใช้ในการ ยาว  2,000 เมตร ประชาชนมี ประชาชนจะใช้ในการท้าการเกษตร

ท้าการเกษตร น ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

24 ก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
จากบ้านนางทุเรียนถึงนา แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว  1,000 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
นายสงัด กันกลางดอน ส้าหรับการอุปโภค พร้อมฝาปิด น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี
พร้อมฝาปิด  หมู่ท่ี  11 การเกษตร

25 ก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 2 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
จากบึงป้ืดถึงนา แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ยาว  1,000 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
นายยัง  ต้านกลางดอน ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี
หมู่ท่ี  12 การเกษตร

26 ก่อสร้างคลองส่งน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 2 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
ดาดคอนกรีตจากนานาง แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ยาว  1,000 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ค้านางถึงสระหนองขาม ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี
หมู่ท่ี  4 การเกษตร

27 ซ่อมแซมปรับปรุงตาน ้า เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี  6 กว้าง 2 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 สามารถบรรเทาการขาด กองช่าง
หมู่ท่ี 6 มีน ้าใช้ในการท้าการเกษตร  ยาว 700 เมตร ประชาชนมี แคลนน ้าท่ีประชาชนจะใช้

น ้าไว้ใช้ใน ในการท้าการเกษตร
การเกษตร

28 ก่อสร้างคลองส่งน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ระยะทาง 750 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
ดาดคอนกรีตจากหมู่ท่ี 1 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
 ถึงสระหนองฉิมน้อย ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี
หมู่ท่ี  14 การเกษตร

ท่ี
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 ก่อสร้างฝายน ้าล้นบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นานายชุด  แขดสันเทียะ  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ 2 เมตร ผนังฝายสูง 3.50 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
หมู่ท่ี  5 ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร
30 ก่อสร้างฝายน ้าล้นบริเวณนา เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นางสุทิน  หมู่ท่ี  5 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ 2 เมตร ผนังฝายสูง 3.50 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร
31 วางท่อระบายน ้าออกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้มี ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หนองประดู่ปุ่ม  หมู่ท่ี 5 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ 060 เมตร ยาว 10 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
และ หมู่ท่ี  11 ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร
32 ก่อสร้างฝายสายนา เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นายค้ารณ เปียกสันเทียะ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ 2 เมตร ผนังฝายสูง 3.50 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
หมู่ท่ี  7 ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร
33 ก่อสร้างฝายน ้าล้น  หมู่ท่ี  7 เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

แหล่งเก็บกักน ้าใช้ 2 เมตร ผนังฝายสูง 3.50 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค จ้านวน 2 จุด น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

34 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าบึงปืด เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างคลองส่งน ้าพร้อมวางท่อ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ลงหนองข้าวเม้าพร้อมวางท่อ PVC แหล่งเก็บกักน ้าใช้ PVC  กว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หน้า 40 ทางทิศตะวันออกของบึงปืด ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

(มีท่ออยู่แล้ว)  ถึงคลองบง การเกษตร

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 ก่อฝายน ้าล้นบริเวณบึงบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขนาดกว้าง 10  เมตร  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี  11 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ สูง  2  เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

36 ก่อสร้างฝายน ้าล้นนา เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 20 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นางเสน่ห์ แก้วถาวร แหล่งเก็บกักน ้าใช้ สันฝายสูง 2.50 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

(ล้าห้วยยาง) หมู่ท่ี 5 ส้าหรับการอุปโภค ผนังฝายสูง 3.50 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

37 ก่อสร้างฝายน ้าล้นบริเวณนา เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 12 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นายอ้อ  ขามจัตุรัส  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ สันฝายสูง 1 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

(สายโกรกมะเคร็ง)  หมู่ท่ี  5 ส้าหรับการอุปโภค ผนังฝายสูง 2.50 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

38 ก่อสร้างฝายน ้าล้นบริเวณนา เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 12 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นายลวย โคกกลางดร แหล่งเก็บกักน ้าใช้ สันฝายสูง 1 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

 (สายโกรกมะเคร็ง) หมู่ท่ี 5 ส้าหรับการอุปโภค ผนังฝายสูง 2.50 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

39 ก่อสร้างคลองส่งน ้าดาด เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 2  เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

คอนกรีตจากบึงบริบูรณ์ถึง แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 1 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ล้าห้วยยางตอนกลาง ส้าหรับการอุปโภค ระยะทาง 330 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 ก่อสร้างฝายน ้าล้นคลอง เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 20  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

แม่ใหญ่ตอนบน-ละหาน แหล่งเก็บกักน ้าใช้ สันฝายสูง 2.50 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี 2 ส้าหรับการอุปโภค ผนังฝายสูง 3.50 เมตร น ้าไว้ใช้ ตลอดทั งปี

41 เพ่ิมประสิทธิภาพการกัก เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

เก็บน ้า (ฝายชีวิต) แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ภายในต้าบลตาเนิน ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

42 ก่อสร้างฝายนา เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นางธาดารัตน์ สงพะเนาว์ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ 2 เมตร ผนังฝายสูง 3.50 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
หมู่ท่ี  7 ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

43 ก่อสร้างฝายน ้าล้นนานาย เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

เชื อ  โทสูงเนิน แหล่งเก็บกักน ้าใช้ 2 เมตร ผนังฝายสูง 3.50 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
หมู่ท่ี  7 ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

44 ก่อสร้างบ่อกักเก็บน ้าเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้มี สระชลประทานหนองแขม 3,751,000 3,751,000 3,751,000 3,751,000 3,751,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

บริโภคด้วยเทคโนโลยีวัสดุ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ตอนท่ี 1 บ้านหนองแขม  ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ปูบ่อกักเก็บน ้าด้วยยางพารา ส้าหรับการอุปโภค ขนาดพื นท่ีปูยางพารารวม น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

5,148 ตร.ม. การเกษตร
ล้าห้วยหนองกระดูก (ตอนล่าง) 4,199,000 4,199,000 4,199,000 4,199,000 4,199,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
บ้านหนองแขม ม.6 กว้าง 13 ม. ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ยาว 400 ม. ลึก 2.50 ม. น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี
หรือมีพื นท่ีปูยางรวมไม่น้อยกว่า การเกษตร
5,808 ตร.ม.

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สระชลประทานหนองแขม 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
ตอนท่ี 2 บ้านหนองแขม  ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ขนาดพื นท่ีปูยางพารารวม น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี
4,814  ตร.ม. การเกษตร
สระวัดสาธารณะประโยชน์ 4,916,000 4,916,000 4,916,000 4,916,000 4,916,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ขนาดพื นท่ีปูยางพารารวม น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี
6,800  ตร.ม. การเกษตร

การขุดลอกคลอง สระน้้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 ขุดลอกเมืองพรหม เพ่ือให้ประชาชน กว้าง   13      เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

(ห้วยโกรกมะเคร็ง) หมู่ท่ี 1 มีน ้าใช้ในการท้าการเกษตร ยาว   2,500  เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

 ลึก   1  เมตร น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

46 ขุดลอกหนองเม็ก  หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชน กว้าง   50   เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

มีน ้าใช้ในการท้าการเกษตร ยาว   50   เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ลึก   2  เมตร ไว้ใช้ในการเกษตร ตลอดทั งปี

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ขุดลอกสระน ้า สระวัด เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกสระน ้าสาธารณะมีพื นท่ี 2 ไร่ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 3 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ กว้าง   40   เมตร  ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ลึก   3.5    เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ ยาว    60   เมตร

48 ขุดลอกคลองบึงละหาน เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 15 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

 หมู่ท่ี 3 แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 3.5 เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ยาว   60   เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ

49 ขุดลอกหนองสระน ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

(จ้านวน 15 ไร่) หมู่ท่ี 3 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ จ้านวน 15 ไร่ ประชาชนมีน ้า อุปโภคบริโภคเพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค กว้าง 50  เมตร  ลึก 3.5 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ ยาว   70   เมตร

50 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้มี เจาะบ่อบาดาลภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  4 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ หมู่บ้าน ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ

51 ก่อสร้างคลองไส้ไก่จาก เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ท่าข้าม ถึง หมู่บ้าน  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 1.50 เมตร  ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี 5  ส้าหรับการอุปโภค ยาว 1,000 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 15  เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี  5 แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ยาว 930 เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

53 ขุดลอกล้าห้วยยางตอนบน เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง   12    เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

เช่ือมต่อคลองหนองเรียบ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 2 เมตร  ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี  6 ส้าหรับการอุปโภค ยาว  1,500   เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ

54 ขุดลอกล้าห้วยยางตอนบน เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง   12    เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ถึงชลประทานกระดูก แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 2 เมตร  ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี  6 ส้าหรับการอุปโภค ยาว  1,500   เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ

55 วางท่อทางน ้าเข้า-ออก เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 1.50 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

สระหลวง  หมู่ท่ี  7 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว   10    เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ลึก  1.80   เมตร  อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ

56 ขุดลอกหนองเลียบ หมู่ท่ี  7เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง  17   เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว  3,500  เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค  ลึก    2    เมตร  อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ขุดลอกคลองโกรกมะเคร็ง เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง  17   เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี  7 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว  1,000   เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค  ลึก    2    เมตร  อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ

58 ขุดลอกคลองส่งน ้าหนองเลียบ เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 8 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 1.50 เมตร  ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ยาว 1,000 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

59 ขุดลอกสระประจ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 1.50 เมตร  ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ยาว 1,000 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

60 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้มี เจาะบ่อบาดาลภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  10 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ หมู่บ้าน ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ท่ีเพียงพอ

61 ขุดลอกคลองจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง  8    เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นายสะอิ ง - ลงบึงบริบูรณ์ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก  1   เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

 หมู่ท่ี 11 ส้าหรับการอุปโภค  ยาว  300  เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

62 ขุดลอกคลองส่งน ้าจาก เพ่ือให้ประชาชนได้มี  กว้าง   5    เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าห้วยยางจุดแยกประดู่ปุ่ม แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก   1     เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ถึงหนองเรือ  หมู่ท่ี  11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว  1,000   เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 ขุดลอกบึงป้ืด หมู่ท่ี  11 เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 1.50 เมตร  ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ยาว 1,000 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

64 ขุดคลองไส้ไก่ระบายน ้าเข้าสู่ เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 6 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

พื นท่ีการเกษตรภายใน แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 2 เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว 300 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

65 ขุดลอกคลองส่งน ้าจาก เพ่ือให้ประชาชนได้มี  กว้าง  2  เมตร  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าห้วยยางถึงทะเลเหียง  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก  1.00 เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี  11 ส้าหรับการอุปโภค  ยาว 2,000  เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

66 ขุดลอกคลองส่งน ้าสาย เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 2  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าห้วยยางถึงถนนสาย แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก   1    เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หนองปรือ หมู่ท่ี  11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว 2,000   เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

67 ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน ้าบึงป้ืด เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง   3   เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

พร้อมหลักวัดระดับน ้า  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก   2  เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี  11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว  5 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

68 ขุดลอกล้าห้วยโกรกมะเคร็ง เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 15  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี  14 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว 930 เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ลึก  2   เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 ขุดคลองไส้ไก่จากนานาย เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 6 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นายถึงนานายสาม ชนะภัย แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 2 เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี  11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว 300 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

70 ก้าจัดวัชพืขสระหนองฉิม เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก้าจัดวัชพืชสระหนองฉิมน้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

น้อย  หมู่ท่ี  14 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

71 ขุดลอกคลองหนองเลียบจาก เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 17 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นานายธงชัย  หาญสันเทียะ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 1.50 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ถึงนานายสงัด ไทยจันอัด ส้าหรับการอุปโภค ระยะทาง 900 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

 หมู่ท่ี 8 การเกษตร

72 ขุดสระเพ่ือกักเก็บน ้าใน เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง  200  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

องค์การบริหารส่วน แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 3.00 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ต้าบลตาเนิน ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

73 ขุดลอกหนองน ้าทาง เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกหนองน ้าทางเข้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

เข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ หมู่บ้าน ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 ขุดลอกคลองส่งน ้าต่อ เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกคลองส่งน ้าต่อ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

จาก ม.1 ถึงสระน ้า แหล่งเก็บกักน ้าใช้ จาก ม.1 ถึงสระน ้า ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หนองฉิมน้อย หมู่ท่ี 14 ส้าหรับการอุปโภค หนองฉิมน้อย น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

75 ขุดลอคลองแม่ใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอคลองแม่ใหญ่ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี  3 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

76 ขุดลอกคลองส่งน ้าจาก เพ่ือให้ประชาชนได้มี  กว้าง   5    เมตร  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าห้วยยาง -บึงบริบูรณ์  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว  1,000   เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี  5 ส้าหรับการอุปโภค ลึก   1     เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

77 เจาะบ่อบาดาลภายใน เพ่ือจัดหาน ้าอุปโภค เจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน ้าอุปโภค กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  9 บริโภคให้บริการ ประชาชนมีน ้า บริโภคอย่างเพียงพอ

ประชาชนอย่างเพียงพอ อุปโภคบริโภค

78 ก่อสร้างคลองส่งน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างคลองส่งน ้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ด้วยพลังไฟฟ้า แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ด้วยพลังไฟฟ้า ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี  11 ส้าหรับการอุปโภค อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

79 ขุดลอกคลองหนองไข่ เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 36.50 ม. 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

เน่า บ้านเนินทอง แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว 75 ม. มื นท่ีขุดลอก ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี  10 ส้าหรับการอุปโภค 5,269 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพภาพและขึดความสามารถด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่ม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มแปรรูปอาหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด

แปรรูปอาหารเพ่ือจ าหน่าย ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ือจ าหน่าย หมู่ท่ี  1-14 ประชาชน มากข้ึน
(ปลาร้าบอง)  หมู่ท่ี  1-14 มีรายได้

2 จัดฝึกอบรมอาชีพท่ีสนใจให้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มท่ีสนใจ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีทางเลือกใน ส านักปลัด
ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน จัดศึกษาการท าอาชีพให้ ในการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพให้เกิดความ ประชาชน การประกอบอาชีพเพ่ิมมาก

ตนเอง ช านาญน าไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ มีรายได้ ข้ึนและกระตุ้นให้เกิดรวม
และเป็นการขยายสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์

3 อุดหนุนงบประมาณให้ เพ่ือส่งเสริมสินค้าของ อุดหนุนงบประมาณให้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีทางเลือกใน ส านักปลัด
แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตสินค้า กลุ่มอาชีพ แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า ประชาชน การประกอบอาชีพเพ่ิมมาก

14  หมู่บ้าน มีรายได้ ข้ึนและกระตุ้นให้เกิดรวมกลุ่ม

4 กลุ่มอาชีพเสริม เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ  50 ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด
หรือเกษตรกรท่ีจัดต้ัง เกษตรกรท่ีจัดต้ังกลุ่มเพ่ือ ประชาชน มากข้ึนและมีอาชีพเสริม
กลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ จ านวน 4 กลุ่ม มีรายได้

กลุ่มละ 20,000 บาท เพ่ิมข้ึน

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ี วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ฝีกอบรมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ ฝึอบรมเก่ียวกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด

และรายได้เพ่ิมมากข้ึน หมู่ท่ี 1 - 14 ประชาชน มากข้ึน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

6 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า  เพ่ือส่งเสริมสินค้าใน สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
หมู่ท่ี  1-14 หมู่บ้านพัฒนาให้เป็น เย็บผ้าของ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชน หารายได้ให้ตนเอง

สินค้าโอท็อปและสร้าง มีรายได้
รายได้ให้แก่ครอบครัว เพ่ิมข้ึน

7 สนับสนุนกลุ่มอาชีพเย็บปัก เพ่ือส่งเสริมสินค้าใน สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
 ท่ีนอนเส่ือพับหมู่ท่ี  1-14 หมู่บ้านพัฒนาให้เป็น เย็บปักท่ีนอน  เส่ือพับ  ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชน หารายได้ให้ตนเอง

สินค้าโอท็อปและสร้าง มีรายได้
รายได้ให้แก่ครอบครัว เพ่ิมข้ึน

8 ส่งเสริมอาชีพทอเส่ือ  เพ่ือส่งเสริมสินค้าใน สนับสนุนกลุ่มอาชีพทอเส่ือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
หมู่ท่ี 1-14 หมู่บ้านพัฒนาให้เป็น หมู่ท่ี  1-14 ประชาชน หารายได้ให้ตนเอง

สินค้าโอท็อปและสร้าง มีรายได้
รายได้ให้แก่ครอบครัว เพ่ิมข้ึน

9 ท าหม่ีโคราช   หมู่ท่ี 1-14 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท้ัง 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  50 ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ส านักปลัด
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชน

มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 สนับสนุนกลุ่มเตาเผา เพ่ือสนับสนุนเทคนิค กลุ่มเตาเผาถ่านถัง หมู่ท่ี 11,12,14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชามีความรู้ในการ ส านักปลัด

ถ่านถัง หมู่ท่ี 11,12,14 การจัดท าเตาเผาถ่าน (ขนาดบรรจุ 200 ลิตร) ประชาชนมี จัดท าเตาเผาถ่าน

ท่ีมีคุณภาพ รายได้เพ่ิมข้ึน

11 ส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มท าไม้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและการจัดต้ังกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
เสียบลูกช้ิน และสร้างรายได้ให้แก่ ท าไม้เสียบลูกช้ิน หมู่ท่ี 2 ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

12 ส่งเสริมกลุ่มท าขนมเปียะ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการท าขนมเปียะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
หมู่ท่ี 1-14 และสร้างรายได้ให้แก่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน
13 ฝึกอบรมวิชาชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ ผู้สูงอายุท้ัง  14  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  กลุ่มผู้สูงอายุได้มีรายได้ ส านักปลัด

เสริมพัฒนารายได้ให้กับ ประชาชนมี เสริมและหารายได้ให้กับ

ตนเอง รายได้เพ่ิมข้ึน ตนเอง
14 โครงการเข้าร่วมโครงการคาราวาน เพ่ือเป็นการขยายโอกาส เข้าร่วมโครงการคาราวานแก้จนร่วมกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในต าบลได้รับ ส านักปลัด

แก้จนร่วมกับจังหวัด อ าเภอ และ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย จังหวัด อ าเภอและหน่วยงานอ่ืนท่ี ประชาชนใน บริการด้านต่างๆ 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริมให้ประชาชน เก่ียวข้อง พ้ืนท่ีได้รับการ จากโครงการฯ

มีงานท า ช่วยเหลือ

15 ฝึกอบรมการท าและ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมการท าและจัดดอกไม้สด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
จัดดอกไม้สด และสร้างรายได้ให้แก่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

[185]



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 ฝึกอบรมการจัดท าบายศรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมการจัดท าบายศรี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ผู้เข้า ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด

และสร้างรายได้ให้แก่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ร่วมอบรมมี หารายได้ให้ตนเอง
เกษตรกรในต าบล ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ

17 ส่งเสริมการเล้ียงจ้ิงหรีด เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุ่มเล้ียงจ้ิงหรีด  หมู่ท่ี 1-14 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด
หมู่ท่ี  1-14 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชน มากข้ึน

มีรายได้

18 สนับสนุนงบประมาณกลุ่ม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุ่มเล้ียงหมู หมู่ท่ี 1-14 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
เล้ียงหมู หมู่ท่ี 1-14 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชน หารายได้ให้ตนเอง

มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

19 สนับสนุนกลุ่มปลูกต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุ่มปลูกต้นดาวเรือง หมู่ท่ี 1-14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
ดาวเรือง หมู่ท่ี 1-14 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชน หารายได้ให้ตนเอง

มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

20 สนับสนุนกลุ่มปลูกผัก เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุ่มปลูกผัก หมู่ท่ี 1-14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
หมู่ท่ี   1-14 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชน หารายได้ให้ตนเอง

มีรายได้

เพ่ิมข้ึน
21 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ราษฎรมีอาชีพเสริมหลังเก็บเก่ียว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ครัวเรือนท าการเกษตรมี ส านักปลัด

ทางการเกษตร หมู่ 1 - 14 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ผลผลิต ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชนมี รายได้เพ่ิมข้ึน

รายได้เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 เล้ียงปลาในกระชัง เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ เล้ียงปลาในกระชัง  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีรายได้จากการเล้ียง ส านักปลัด

หมูท่ี 3,11,6 และสร้างรายได้ให้แก่ จ านวน  3  หมู่บ้าน ประชาชนมี ปลาในกระชัง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

23 ส่งเสริมการเล้ียงกุ้ง  หมู่ท่ี 3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ เล้ียงปลากุ้ง  หมู่ท่ี  3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
และสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน
24 ส่งเสริมการเล้ียงปลา เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการเล้ียงปลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด

หมู่ท่ี 1 -14 และสร้างรายได้ให้แก่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

25 ส่งเสริมการเล้ียงหมู หมู่ท่ี 1 -14 เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการเล้ียงหมู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
และสร้างรายได้ให้แก่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

26 ส่งเสริมการปลูกข่าและตะไคร้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการปลูกข่าและตะไคร้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
หมู่ท่ี   1-14 และสร้างรายได้ให้แก่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

27 ส่งเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะนาว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
ปลูกมะนาว หมู่ท่ี  1-14 และสร้างรายได้ให้แก่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด

เห็ดนางฟ้า  หมู่ท่ี 1-14 และสร้างรายได้ให้แก่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน
29 ส่งเสริมการเล้ียงแพะ -แกะ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด

และสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

30 ส่งเสริมการเล้ียงหมูหลุม เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
และสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง
เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

31 ส่งเสริมการเล้ียงป็ด เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
หมู่ท่ี 1-14 และสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน
32 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุ่มจักรสาน หมู่ท่ี 1-14 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด

กลุ่มจักรสานหมู่ท่ี 1-14 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชน หารายได้ให้ตนเอง
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ี เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและ จัดฝึกอบรมให้ความรู้และรวมกลุ่มจัดหา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนและ ส านักปลัด

เหมาะสมกับพืช ใช้วัตถุดิบในชุมชนท่ีมีตาม ปัยจัยการผลิต เข้าร่วมอบรม ต้นทุนต่อไร่ลดลง กก.ศูนย์ฯ
1.1 การใช้สารสกัดจากพืชสมุมไพร ธรรมชาติทดแทนท่ีไม่ มีความรู้
1.2 การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบ ท าลายส่ิงแวดล้อม เพ่ิมเติม
ผสมผสาน

2 โครงการฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้ถึง จัดฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ ลดค่าใช้จ่ายเพ่ิมรายได้ ส านักปลัด
พอเพียง การด าเนินชีวิตแบบพอ ทัศนศึกษาดูงานเก่ียวกับการเกษตร เข้าร่วมอบรม ภายในครัวเรือน

เพียงและส่งเสริมการท าการ ทฤษฎีใหม่ มีความรู้
เกษตรแบบผสมผสาน เพ่ิมเติม

3 โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ือให้ราษฎรค านึงถึงพิษภัย ฝึกอบรมเกษตรกร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ผู้ ลดปัญหาราคาข่าวตกต่ า ส านักปลัด
ของสารเคมีและมีแหล่งข้าว จัดท าแปลงผลิตและขยายพันธ์ุ เข้าร่วมอบรม และการใช้สารเคมีและผู้ผลิต กก.ศูนย์ฯ
พันธ์ุดีจากศูนย์ฯข้าวชุมชน ท้ัง 14 หมู่บ้าน มีความรู้ ข้าวอินทรีย์เพ่ิมข้ึน

เพ่ิมเติม
4 โครงการส่งเสริมและผลิตพันธ์ุ เพ่ือมีแหล่งข้าวพันธ์ุดีใน ฝึกอบรมเกษตรกร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ผู้ ผลิตจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว ส านักปลัด

ข้าวชุมชน (ข้าวขาวมะลิ 105 ) ท้องถ่ินและสร้างแหล่งส ารอง จัดท าแปลงผลิตและขยายพันธ์ุ เข้าร่วมโครงการ ขาวดอกมะลิ 105 กระจาย กก.ศูนย์ฯ
ข้าวพันธ์ุดีในชุมชน น าความรู้ท่ีได้ ในชุมชน

ไปใช้ประโยชน์
ได้

5 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือฝึกอบรมและจัดท า ปัจจัยการผลิตมีราคาถูก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ผู้ ลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมผลผลิต ส านักปลัด
อัดเม็ด แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอิน ต้นทุนการผลิตต่ าและดินมีสภาพดีข้ึน เข้าร่วมโครงการ ต่อไร่สูงข้ึนลดปัญหามลพิษ กก.ศูนย์ฯ

ทรีย์อัดเม็ด น าความรู้ท่ีได้ และส่ิงแวดล้อมในชุมชน
ไปใช้ประโยชน์
ได้

                  แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้ประชาชนหันมา จัดอบรมประชาชนผู้สนใจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ผู้ กลุ่มเกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ ส านักปลัด

 ชีวภาพต าบลตาเนิน ใช้ปุ๋ยชีวภาพมากข้ึน ท้ัง 14 หมู่บ้าน โดยด าเนินกิจกรรม เข้าร่วมโครงการ ปุ๋ยชีวภาพท่ีมีคุณภาพไว้
อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี น าความรู้ท่ีได้ ใช้ภายในกลุ่มของตนเอง

ไปใช้ประโยชน์
ได้

7 โครงการสนับสนุนกลุ่มผสม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มผสมปุ๋ยเคมีเต็มสูตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ผู้ ประชาชนมีความรู้ในการ ส านักปลัด
ปุ๋ยเคมีเต็มสูตร หมู่ท่ี 12 ผสมปุ๋ยเคมีท่ีมีคุณภาพ หมู่ท่ี 12 เข้าร่วมโครงการ ผสมปุ๋ยเคมีท่ีมีคุณภาพ

ไว้ใช้ภายในครัวเรือน น าความรู้ท่ีได้
ไปใช้ประโยชน์ได้

8 โครงการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือจัดท าแปลงสาธิต ลดต้นทุนการผลิตฟ้ืนฟูสภาพดิน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 50 ผู้ ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงมีการใช้ ส านักปลัด
6.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว และจัดฝึกอบรม /ปรับปรุงสภาพดินลดสารพิษตกข้าง เข้าร่วมโครงการ สารสกัดธรรมชาติเพ่ิมข้ึนมีการใช้ปุ๋ย กก.ศูนย์ฯ
6.2 ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ในดิน น าความรู้ท่ีได้ อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมข้ึนแมลง

6.3 ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือบ ารุงดิน ไปใช้ประโยชน์ได้ ท่ีเป็นประโยชน์ตามธรรมชาติเพ่ิม

จ านวนมากข้ึน
9 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผัก เพ่ือจัดท าแปลงสาธิต ลดต้นทุนการผลิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ผู้ ปัญหาสารพิษตกค้างลดลง ส านักปลัด

ปลอดภัยจากสารพิษ และจัดฝึกอบรม ลดปัญหาสารพิษตกค้างในพืชผักและ เข้าร่วมโครงการ มีการใช้สารสกัดธรรมชาติเพ่ิมข้ึน กก.ศูนย์ฯ
ผลผลิต น าความรู้ท่ีได้ มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

ไปใช้ประโยชน์ได้ เพ่ิมข้ึน
10 โครงการจัดท าแปลงสาธิตปลูก  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพันธ์ุ จัดท าแปลงสาธิตปลูกมัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ผู้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุ  ส านักปลัด 

มันส าปะหลังพันธ์ุดี แจกจ่ายให้แก่ประชาชน ส าปะหลังพันธ์ุดี เข้าร่วมโครงการ มันส าปะหลังและขยายพันธ์ุ กก.ศูนย์ฯ
น าความรู้ท่ีได้ ให้ดีข้ึน
ไปใช้ประโยชน์ได้

11 โครงการจัดท าแปลงสาธิตการปลูก เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพันธ์ุ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกอ้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ผู้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุง  ส านักปลัด 
อ้อยพันธ์ุดีท่ีเหมาะสมในท้องถ่ิน แจกจ่ายให้แก่ประชาชน พันธ์ุดี เข้าร่วมโครงการ พันธ์ุอ้อยและขยายพันธ์ุให้ กก.ศูนย์ฯ

น าความรู้ท่ีได้ ดีข้ึน
ไปใช้ประโยชน์ได้

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการสนับสนุนกล้ายางนา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนพันธ์ุกล้ายางนาตามหัวไร่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนเกิดจิตส านึกในการ  ส านักปลัด 

หมู่ท่ี 11 อนุรักษ์ยางนาในพ้ืนท่ี ปลายนา  หมู่ท่ี 11 ผู้เข้าร่วม อนุรักษ์ไม้ยางนาและร่วมกัน กก.ศูนย์ฯ
โครงการน า ปลูกป่าเพ่ือลดภาวะโลกร้อน

ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์

13 โครงการจัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชและ เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืช จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและพันธ์ุพืชทางการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 50 ราษฎรมีอาชีพในการหาราย  ส านักปลัด 
พันธ์ุพืชทางการเกษตร เกษตรได้มีพันธ์ุพืชท่ีดีไว้เป็นพันธ์ุ ผู้เข้าร่วม ได้ให้ตนเองและครอบครัว กก.ศูนย์ฯ

พืชต่อไป 14 กลุ่มๆละ โครงการน า
20 รวม 280 คน ความรู้ท่ีได้ไป

ใช้ประโยชน์
14 โครงการสนับสนุนพันธ์ุพืชทาง เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืช จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุและพันธ์ุทางการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ราษฎรมีอาชีพในการหาราย  ส านักปลัด 

การเกษตรเพ่ือปลูกบ ารุงดิน เกษตรได้มีพันธ์ุพืชท่ีดีไว้เป็นพันธ์ุ ผู้เข้าร่วม ได้ให้ตนเองและครอบครัว กก.ศูนย์ฯ
พืช ท้ัง 14 หมู่บ้าน โครงการน า

ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์

15 โครงการส่งเสริมและการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ผู้   กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัด 
พันธ์ุข้าวพันธ์ุดี ครอบครัวเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ให้แก่ครอบครัว กก.ศูนย์ฯ

น าความรู้ท่ีได้
ไปใช้ประโยชน์ได้

16 โครงการจัดต้ังศูนย์อาสาสมัคร เพ่ือให้มีปศุสัตว์ไว้ประจ า จัดต้ังศูนย์อาสาสมัครปศุสัตว์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 สัตว์เล้ียงของประชาชนท่ัวไป ส านักปลัด
ต าบลตาเนิน ณ อบต.ตาเนิน ท่ีหมู่บ้านในการรัษาโรค ต าบลตาเนิน ณ อบต.ตาเนิน ของประชาชน ไม่มีโรคติดต่อและมีสายพันธ์

ในสัตว์ ท่ีใช้บริการ ท่ีดีในการเล้ียงสามารถขาย

ได้ราคา

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ วัคซีน    เพ่ือให้ศูนย์อาสาสมัคร จัดซ้ือเวชภัณฑ์ วัคซีน วัสดุ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 สัตว์เล้ียงของประชาชนใน ส านักปลัด

 วัสดุอุปกรณ์ ต าบลตาเนิน ปศุสัตว์ประจ าต าบล อุปกรณ์  เช่น  ยา  วัคซีน  เข็มฉีดยา ของสัตว์เล้ียง ต าบลได้รับการช่วยเหลือและ

ได้มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ไซริงค์ อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ของ ได้รับการดูแล ไม่มีโรคติดต่อ
และใช้ได้ทันเหตุการณ์ ศูนย์อาสาสมัครปศุสัตว์

18 โครงการลดการใช้สารเคมี เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีความรู้ใน ส านักปลัด

ในกลุ่มอาชีพเกษตรกร เก่ียวกับการใช้สารเคมี ผู้เข้าร่วม การใช้สารเคมีอย่าง

และการป้องกันจาก โครงการน า ถูกต้อง
สารเคมี ความรู้ท่ีได้ไป

ใช้ประโยชน์

19 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

ในนาข้าวอย่างเหมาะสม ข้าวให้แก่เกษตรกร กลุ่มละ 30 ราย ผู้เข้าร่วม ให้แก่ครอบครัว กก.ศูนย์ฯ
จ านวน 3 หมู่บ้าน โครงการน า

ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์

20 เกษตรอินทรีย์  เพ่ือชีวิต เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตไป กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 เพ่ือป้องกันและหลีกเล่ียง ส านักปลัด
พอเพียง สู่แนวทางเกษตรผสมผสาน ผู้เข้าร่วม การปฏิบัติท่ีท าให้เกิด

ท่ีมีความหลากหลายของ โครงการน า มลพิษต่อส่ิงแวดล้อม

พืชและสัตว์ ความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์

21 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เพ่ือเกษตรกรในพ้ืนท่ี ฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจ/ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรผู้ ประชาชนมีความรู้ใน ส านักปลัด
การเกษตร มีความรู้การแปรรูป ต าบลตาเนิน เข้ารับการ การแปรรูปสินค้าทาง

สินค้าการเกษตร ฝึกอบรม 80% การเกษตรและเพ่ิมพูน
 สามารถแปร รายได้ให้แก่ครอบครัว
รูปสินค้าทาง มากข้ึน
การเกษตรได้

ท่ี
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 จัดซ้ือเคร่ืองสับมันส าปะหลัง เพ่ือให้เกษตรกรใช้ใน เคร่ืองสับมันส าปะหลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรผู้ ประชาชนมีความรู้ใน ส านักปลัด

การผลิตสินค้าทางการ จ านวน 1 เคร่ือง เข้ารับการ การแปรรูปสินค้าทาง
เกษตร ฝึกอบรม 80% การเกษตรและเพ่ิมพูน

 สามารถแปร รายได้ให้แก่ครอบครัว
รูปสินค้าทาง มากข้ึน
การเกษตรได้

23 ส่งเสริมการจัดท าแปลง เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรท่ีอยู่ เกษตรกรผู้สนใจในพ้ืนท่ีต าบลตา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอม ส านักปลัด
เรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิ ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการ เนินเข้าร่วมโครงการ ของผู้เข้าร่วม มะลิเพ่ิมข้ึนอินทรีย์

อินทรีย์ ท าเกษตรอินทรีย์ โครงการมี มีรายได้
ความรู้เก่ียวกับ

การผลิตข้าว
หอมมะลิ

24 นาแปลงใหญ่ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมี กลุ่มเกษตรกร 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 เพ่ือให้เกษตรกร ส านักปลัด

การวมกลุ่มท าการผลิต เกษตรกรมี ลดต้นทุนการผลิต
ความรู้เก่ียวกับ ต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน
การท านา
แปลงใหญ่

25 บริหารจัดการโคก เพ่ือให้ประชาชนมี 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ50 ประชาชนมีระบบ ส านักปลัด
หนองนาโมเดล ระบบการจัดท าการ (ตามแบบมาตรฐาน) ของเป้าหมาย การจัดการแบบ

เกษตรครบวงจรและ มีระบบจัดการ โคกหนองนาโมเดล
มีผลผลิตทางการ การเกษตร และเพ่ิมผลผลิตทาง
เกษตรเพ่ิมข้ึน การเกษตรและ

รายได้เพ่ิมข้ึน

ท่ี
งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ช่วยเหลือประชาชน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเกษตรกรท้ัง 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 เพ่ือให้เกษตรกร ส านักปลัด

ด้านเกษตรกร ผู้ทีทีรายได้น้อย เกษตรกรมี ลดต้นทุนการผลิต

รายได้เพ่ิมข้ึน ต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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                 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุในเขตต าบลตาเนิน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ100 ผู้สูงอายุมีชีวิตและความเป็นอยู่ ส านักปลัด
 14  หมู่บ้าน ผู้สูงอายุ  ของผู้สูงอายุได้ ท่ีดีข้ึน

รับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ผู้พิการในเขตต าบลตาเนิน   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ100 ผู้พิการมีชีวิตและความเป็นอยู่ ส านักปลัด
14  หมู่บ้าน ผู้พิการ  ของผู้สูงอายุได้ ท่ีดีข้ึน

รับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้พิการ

3 สนับสนุนเบ้ียยังชีพ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ผู้ติดเช้ือเอดส์ในเขตต าบลตาเนิน    100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100 ผู้ติดเช้ือเอดส์มีชีวิตและ ส านักปลัด
ผู้ติดเช้ือเอดส์ 14  หมู่บ้าน ผู้ติดเช้ือเอดส์  ของผู้สูงอายุได้ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

รับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสาตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาสังคมแลคัณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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                 แผนงานงบกลางแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองกันหนาว/ เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ส านักปลัด
เส้ือกันหนาวเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ ของประชาชนท่ีประสบ ผู้ประสบภัยพิบัติ และสามารถตอบสนองความ
ภัยหนาวต าบลตาเนิน ภัยหนาว ได้รับการช่วย ต้องการของประชาชนได้

เหลือ ทันท่วงที
2 จัดอบรมเยาวชนชุด เพ่ือป้องกันเยาวชนให้  เยาวชนหมู่บ้านละ 10 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 การรณรงค์คร้ังน้ีได้ผลการ ส านักปลัด

ป้องกันยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด จ านวน 14 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม ตอบรับเป็นอย่างดี
โครงการรู้จัก
วิธีป้องกัน
และปราบปราม

ยาเสพติด
3 ผู้ประสานพลังแผ่นดิน เพ่ือเป็นการป้องกันและ ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 100 หมู่บ้านปลอดยาเสพติด ส านักปลัด

ปราบปรามปัญหา ระดับหมู่บ้านท้ัง 14 หมู่บ้าน ของกลุ่ม ท้ัง 14 หมู่
ยาเสพติด ผู้ประสาน

แผ่นดินได้
รับประโยชน์

4 โรงเรียนสีขาว เพ่ือให้โรงเรียนในต าบล โรงเรียนท้ัง 5 แห่ง ในเขตพ้ืนท่ีเป็น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลัด
เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ของนักเรียน ห่างไกลยาเสพติด

ได้รับประโยชน์
5 ป้องกัน บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู เพ่ือเป็นการป้องกันและลด เยาวชนและประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 เยาวชนและประชาชนผู้ติดสาร ส านักปลัด

ผู้ใช้สารเสพติด จ านวนผู้ใช้สารเสพติด เข้าท าพันธสัญญากับอ าเภอ ของผู้เข้าร่วม เสพติดได้รับการบ าบัดรักษา
โครงการได้
รับการบ าบัด
รักษา ฟ้ืนฟู
จากสารเสพติด

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 สนับสนุนศูนย์พัฒนา เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ ประชาชน  14  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชน  14  หมู่บ้านมี ส านักปลัด

ครอบครัวในชุมชน ต าบลตาเนิน สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ของประชาชน ครอบครัวท่ีอบอุ่นและเข้มแข็ง
และเข้มแข็ง ได้รับความ

อบอุ่น
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ เพ่ือเป็นการป้องกันและ อุดหนุนการปฏิบัติงานระดับอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชน  14  หมู่บ้าน ส านักปลัด

ประสิทธิภาพผู้ประสานพลัง ปราบปรามปัญหา ของผู้เข้าร่วม มีกระบวนการในการแก้ไข
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ยาเสพติด โครงการมี ปัญหายาเสพติดตามยุทธ-
ระดับอ าเภอ ความรู้เพ่ิม ศาสตร์ร้ัวชุมชน

8 จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เพ่ือขับเคล่ือนกระบวนการ อุดหนุนการปฏิบัติงานระดับอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ประชาชน  14  หมู่บ้าน ส านักปลัด
ด าเนินตามนโยบาย ของผู้เข้า มีความพึงพอใจ นโยบาย
กระทรวงมหาดไทยด้าน ร่วมโครงการ การจัดระเบียบสังคม 
การป้องกันและแก้ไข มีความรู้ เกิดความผาสุกในครอบครัว
ปัญหายาเสพติด เพ่ิมข้ึน และมีความปลอดภัยในชีวิต 

ร่างกาย และทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

9 พัฒนาชุมชนหน้าบ้าน เพ่ือพัฒนาชุมชนให้ พัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนดูแลรักษาความ ส านักปลัด
น่ามอง  รักษาความสะอาดภายใน ท้ัง 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านมีการ สะอาดภายในหมู่บ้าน

หมู่บ้าน พัฒนาหมู่บ้าน
ให้สะอาด

10 สนับสนุนกองทุน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ ประชาชน  14  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชน  14  หมู่บ้านมี ส านักปลัด
สวัสดิการชุมชนต าบลตาเนิน สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ของกองทุน ครอบครัวท่ีอบอุ่นและเข้มแข็ง

ได้รับประโยชน์

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 สภาเยาวชนต าบลตาเนิน เพ่ือเปิดเวทีสาธารณะให้ กลุ่มเด็ก เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชนในต าบลตาเนิน ส านักปลัด

กลุ่มเด็ก เยาวชนในต าบล  ในต าบลตาเนิน ของกลุ่ม กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดง
ตาเนินได้แสดงความรู้ เยาวชนในพ้ืน ออกในส่ิงท่ีสร้างสรรค์
ความสามารถในการเป็น ท่ีได้รับ
กลไกร่วมกันพัฒนาชุมชน ประโยชน์
ต่อไป

12 บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ การบ ารุงทุกข์ บ ารุงสุข ท่ีเห็นเป็น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมีส่วนส่งเสริม ส านักปลัด
แบบ ABC เรียนรู้และการมีส่วนร่วม รูปธรรม อาทิ เช่น การปลดหน้ี ของประชาชน กระบวนการเรียนรู้และการมี

ของชุมชนในการพัฒนา การเพ่ิมรายได้ ครอบครัวอบอุ่น ในพ้ืนท่ีได้ ส่วนร่วมของชุมชนในการ
และแก้ไขปัญหาของตนเอง ความสามัคคีในชุมชนและสังคม รับประโยชน์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ต้ังแต่ระดับครัวเรือนหมู่บ้านเข้มแข็ง ตนเอง
หรือชุมชนในต าบลตาเนิน

13 เยาวชนป้องกันภัย เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะ กลุ่มเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เด็กเยาวชนได้รับการเรียนรู้ ส านักปลัด
ในการป้องกันภัยประเภท ต าบลตาเนิน ของกลุ่ม และฝึกทักษะในการป้องกัน
ต่าง ๆ เยาวชนมี ภัย

ความรู้เก่ียวกับ

การป้องกันภัย

14 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและปราบ จัดกิจกรรมป้องกันและการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ส านักปลัด
ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ปรามการแพร่ระบาดของ แพร่กระจายของยาเสพติด ผู้เข้าร่วม และการแพร่ระบาดยา
และปราบปรามยาเสพติด  ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี จ านวน 1 คร้ัง/ปี กิจกรรม เสพติดลดลง
อบต.ตาเนิน ได้รับความ
(ศป.ปส.อบต.ตาเนิน) รู้เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 พลังแผ่นดินพัฒนาต าบล เพ่ือป้องกันและปราบ จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 ปัญหาการโจรกรรม ส านักปลัด

ตาเนิน ปรามการโจรกรรมและ จ านวน 14 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ปัญหายาเสพติด กิจกรรม ต าบลตาเนินลดลง

ได้รับความ
รู้เพ่ิมข้ึน

16 แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพ จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี   14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 ปัญหาการแพร่ระบาด ส านักปลัด
ติดในพ้ืนท่ี หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม ยาเสพติดลดลง

กิจกรรม
ได้รับความ
รู้เพ่ิมข้ึน

17 ป้องกัน บ าบัด และแก้ไข 1.เพ่ือรณรงค์ปลูกจิต  - จัดกิจกรรมรณรงค์อบรมให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 1.เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด ส านึกสร้างกระแสต่อต้าน ความรู้ ผู้เข้าร่วม มีจิตส านึก มีส่วนร่วมต่อ

ยาเสพติด  - จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ กิจกรรม ต้านยาเสพติด
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับ ให้กับประชาชนกลุ่มเด็ก ได้รับความ 2.เยาวชนใช้เวลาว่างใน
สนุนการจัดกิจกรรมให้ เยาวชนในสถานศึกษาและ รู้เพ่ิมข้ึน การท ากิจกรรมท่ีเป็น
กลุ่มเยาวชนใช้เวลา นอกสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม ประโยชน์มากข้ึน
ว่างให้เกิดประโยชน์ เส่ียงต่อการค้าหรือเสพยา 3.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

เสพติดและสนับสนุนการ ในการป้องกันและแก้ไข
บ าบัดผู้เสพยาเสพติด ปัญหายาเสพติด

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูง หมู่ท่ี 1 -14 ผู้สูงอายุ มีขวัญและก าลังใจในการดูแล

อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ป่วย สุขภาพ
เอดส์ได้ดูแล
สุขภาพ

2 โครงการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเร้ือรัง เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง หมู่ท่ี 1 -14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง ส านักปลัด
โดยภาคีเครือข่าย และส่งเสริมสุขภาพผู้สูง ผู้สูงอายุ มีขวัญและก าลังใจในการดูแล

อายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้ป่วยเร้ือรัง สุขภาพ
ได้ดูแลสุขภาพ

3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  จ านวน 30  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100  -ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ ส านักปลัด
ของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับความรู้ในการประกอบ ผู้พิการและ ทักษะในการประกอบอาชีพ

อาชีพเพ่ิมพูนรายได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส  -สามารถน าความรู้ไปประกอบ

ครอบครัว มีคุณภาพชีวิต อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว

ท่ีดีข้ึน
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและปรับเปล่ียน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  จ านวน  50  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการมีสุขภาพจิต ส านักปลัด

ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการในการ พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
ดูแลสุขภาพและสภาวะจิตท่ีดี และผู้พิการให้มีสุขภาพท่ี ผู้พิการมี ความสุขรวมถึงได้รับการดูจาก

พึงประสงค์โดยผสมผสาน สุขภาพและ ครอบครัวและชุมชน
การดูแลสุขภาพท้ังกาย สภาวะจิตท่ีดี
และจิตใจ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการตาเนินร่วมใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว ผู้สูงอายุในเขตต าบลตาเนิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต ส านักปลัด

ห่วงใยผู้สูงอายุ มีความใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ ท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
รับการดูแล ความสุขรวมถึงได้รับการดูจาก
และใส่ใจ ครอบครัวและชุมชน
สุขภาพ

6 โครงการอบรมและให้ความ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแบบ ผู้สูงอายุในเขตต าบลตาเนิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต ส านักปลัด
รู้ด้านการดูแลสุขภาพ องค์รวมท้ังร่างกาย จิตใจ ผู้สูงอายุได้ ท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
ผู้สูงอายุ  ให้กับผู้สูงอายุ รับการดูแล ความสุขรวมถึงได้รับการดูจาก

และใส่ใจ ครอบครัวและชุมชน
สุขภาพ

7 โครงการจัดสวัสดิการทาง เพ่ือสนับสนุนการบริการ ผู้สูงอายุในเขตต าบลตาเนินได้รับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 ผู้สูงอายุได้รับการจัดสวัสดิการ ส านักปลัด
สังคมแก่ผู้สูงอายุ สวัสดิการทางสังคมให้แก่ การสนับสนุนการจัดบริการทาง ผู้สูงอายุได้ ทางสังคมอย่างท่ัวถึง

ผู้สูงอายุ สวัสดิการทางสังคม  งบประมาณ รับการบริการ
หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม

8 โครงการจัดสวัสดิการทาง เพ่ือสนับสนุนการบริการ คนพิการในเขตต าบลตาเนินได้รับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 คนพิการได้รับการจัดสวัสดิการ ส านักปลัด
สังคมแก่คนพิการ สวัสดิการทางสังคมให้แก่ การสนับสนุนการจัดบริการทาง คนพิการได้ ทางสังคมอย่างท่ัวถึง

คนพิการ สวัสดิการทางสังคม  งบประมาณ รับการบริการ
หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม

9 โครงการช่วยเหลือและ เพ่ือสนับสนุนการจัด ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัด ส านักปลัด
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส บริการทางสังคมให้แก่ ต าบลตาเนินนได้รับการสนับสนุน ผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการทางสังคมอย่างท่ัวถึง
ทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจัดบริการทางสังคม งบประมาณ ได้รับการช่วย

เช่น ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง เหลือ
คนไร้ท่ีพ่ึง เป็นต้น ได้ตามความเหมาะสม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ กลุ่มสตรีในต าบลตาเนิน กลุ่มสตรีต าบลตาเนิน งบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 กลุ่มสตรีต าบลตาเนินได้รับการ ส านักปลัด

พัฒนาศักยภาพสตรี ได้รับการสนับสนุนมี หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง กลุ่มสตรีได้รับ ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ต าบลตาเนิน ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี ได้ตามความเหมาะสม การพัฒนา ศักยภาพแก่กลุ่มสตรีด้านต่าง ๆ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน และสังคม และ
เพ่ือให้มีเวทีแลกเปล่ียน
และการสร้างเคร่ือข่าย
ความร่วมมือด้านการรวม
กลุ่มกิจกรรมทางสังคม
ด้านต่าง ๆ

11 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพหรือประชาชนท่ีสนใจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 กลุ่มอาชีพหรือประชาชนดใน ส านักปลัด
โดยการฝึกอบรมอาชีพหรือการ ความรู้และทักษะด้าน ในเขตต าบลตาเนิน งบประมาณ กลุ่มอาชีพได้ ต าบลตาเนินได้รับการส่งเสริม
ศึกษาดูงานด้านอาชีพให้กับกลุ่ม อาชีพเพ่ือให้เกิดการ หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง รรับการพัฒนา และสนับสนุนความรู้และทักษะ

อาชีพหรือประชาชนใน เรียนรู้และสนับสนุน ได้ตามความเหมาะสม ด้านอาชีพให้เกิดการเรียนรู้
ต าบลตาเนิน กิจกรรมการรวมกลุ่ม และการรวมกลุ่มจากการใช้

ของประชาชนในต าบล เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตน
ตาเนิน โดยการใช้เวลา เองและครอบครัวในการสร้าง
ว่างให้เกิดประโยชน์ตนเอง โอกาสและทางเลือกในการ
และครอบครัว ประกอบอาชีพคตลอดจนการ

สร้างเครือข่ายความร่วมด้าน
อาชีพ

12 ช่วยเหลือประชาชนด้าน เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับ

พัฒนาคุณภาพชีวต เบ้ืองต้นให้กับผู้พิการและผู้ด้อย ผู้ด้อยโอกาสและ การช่วยเหลือเบ้ืองต้น
โอกาส ผู้พิการได้รับความ

ช่วยเหลือ

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 ส่งเสริมการออก เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการ  ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 -14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง ส านักปลัด

ก าลังกายผู้สูงอายุ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ผู้สูงอายุได้ และหันมาเล่นกีฬามากข้ึน
ท าให้ร่างกายแข็งแรง ออกก าลังกาย

และมีสุขภาพ
แข็งแรง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ด าเนินการฝึกซ้อมการป้องกันภัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า ส านักปลัด
ภัยทางถนนและอัคคีภัย มีความรู้เก่ียวกับการป้องกัน ทางท้องถนนให้แก่ อปพร.หรือ ผู้เข้าร่วมอบรม รับการอบรมมีความรู้ความเข้า

ภัยทางถนนและอัคคีภัย ผู้น าชุมชนและประชาชนท่ัวไป มีความรู้เก่ียว ใจเก่ียวกับกฎจราจร สามารถ
กับการป้องกัน ป้องกันตามท้องถนนและป้อง
ภัย กันอัคคีภัยภายในชุมชนได้

2 ก่อสร้างป้อมยามและจุด เพ่ือเป็นจุดตรวจและจุด ขนาดกว้าง 7.60 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 50  - ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ส านักปลัด
บริการประชาชน บริการประชาชนใน ยาว 15.20 เมตร ตามแบบท่ี อบต. ได้รับบริการ และบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็น

เทศกาลต่างๆ  ก าหนด (สถานท่ีด าเนินการท่ี ประชาชน ศูนย์ฐานข้อมูลในการปฏิบัติ
ท าการ อบต.ตาเนิน) หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย เพ่ือฝึกอบรมทบทวน อปพร.และชุดปฏิบัติการต่างๆ ของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 มีความพร้อม ความช านาญ มี ส านักปลัด
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และฝึกซ้อมแผน ต. ตาเนินได้อบรมและฝึกซ้อม ของ อปพร. ประสบการณ์ในการรับมือกับภัย

การป้องกันและระงับภัยท่ี แผนป้องกันภัย ได้รับการฝึก ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
อาจจะเกิดข้ึน อบรมทบทวน

แผนป้องกัน
ภัย

งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือให้สมาชิก อปพร. มี สมาชิกอาสาสมัคร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 มีความพร้อม  ความช านาญ ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ความรู้ความเข้าใจทักษะ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิก มีประสบการณ์ในการรับมือ
 (จัดต้ัง  อปพร.) ความสามารถในเร่ืองการ (สมาชิก อปพร.) อปพร.มี กับภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ป้องกันและบรรเทา        ความรู้เก่ียว
สาธารณภัยประเภทต่าง ๆ กับการป้อง

ภัย
5 รณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันเพ่ือให้ประชาชนและทุก จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 ประชาชนทุกภาคส่วน ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย ภาคส่วนมีส่วนร่วมใน ต่าง ๆ อาทิ เช่น อบรม ผู้เข้าร่วม ร่วมมือกันในการป้องกัน
การป้องกันและบรรเทา สัมมนานิทรรศการ ร่วมท้ัง กิจกรรม และบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย การจัดท าส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ได้รับความ

เช่น ป้ายประชานสัมพันธ์ รู้เพ่ิมข้ึน
แผ่นพับ โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ 
 แผ่น CD-ROM ฯลฯ

6 ฝึกอบรมทบทวนและเพ่ิมพูน เพ่ือทบทวนความรู้และ อปพร.  องค์การบริหารส่วน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ50 อปพร.องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด
ศักยภาพให้แก่ อปพร. พัฒนาศักยภาพให้แก่ ต าบลตาเนิน ผู้เข้าร่วม ต าบลตาเนินให้มีความพร้อม
องค์การบริหารส่วนต าบล อปพร. องค์การบริหารส่วน กิจกรรม ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตาเนิน ต าบลตาเนินให้มีความ ได้รับความ

พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี รู้เพ่ิมข้ึน
7 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง จัดซ้ือป้ายจราจรจัดกิจกรรมรณรงค์ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภัยจาก ส านักปลัด

สาธารณภัยและอุบัติเหตุ ท้องถนนและอ านวยความ และประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน ของประชาชน การใช้ถนนและ
 สะดวกให้กับประชาชน และลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ ได้รับความ ลดอุบัติเหตุ

ประชาชนในต าบล ช่วงเทศกาล  ปลอดภัยจาก
 ปีละ 2  คร้ัง อุบัติเหตุ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการร่วมใจ  สวมหมวกนิรภัย เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ มีประชาชนเข้าร่วมการรณรงค์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัด

ขาดเข็มขัดขับอย่างมีวินัย ทางถนน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ประชาชนปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร
ประมาณ 2,000 คนพร้อมจัดท า จากอุบัติเหตุ
สติกเกอร์รณรงค์ความปลอดภัย

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง มีการก าหนดจุดตรวจและแต่งต้ังเจ้าหน้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภัยจาก ส านักปลัด
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ท้องถนนและอ านวยความ ท่ีป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนในช่วง ประชาชนปลอดภัย การใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ
และสงกรานต สะดวกให้กับประชาชน ตาเนิน  1  จุด จากอุบัติเหตุ

10 ทีมป้องกันการบาดเจ็บทาง เพ่ือป้องกันและลดอุบัติ เครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัย   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถป้องกัน ส านักปลัด
ถนน  (RTI)  องค์การบริหาร เหตุทางถนน  เช่น  อสม.ต าบลตาเนิน   ผู้เข้าร่วม และลดอุบัติอุบัติเหตุทาง
ส่วนต าบลตาเนิน ถนนช ารุด  วิสัยทัศน์ไม่ดี  อปพร.ตาเนิน  ผู้น าชุมชน อบรมมีความรู้ ถนนท่ีเกิดข้ึนได้

แก้ไขจุดเส่ียง เพ่ิมข้ึน 
11 ผู้ก่อการดีการด าเนินงาน เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง นักเรียนในเขตต าบลตาเนิน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถลอย ส านักปลัด

ป้องกันการจมน้ า ได้เม่ือมีเหตุตกน้ า  อาสาสมัครกู้ภัย   ผู้เข้าร่วม น้ าได้และใช้อุปกรณ์รอบ
 องค์การบริหารส่วนต าบล และป้องกันเด็กจมน้ าเสีย อสม.ต าบลตาเนิน อบรมมีความรู้ ตัวเพ่ือช่วยเหลือตนเอง
ตาเนิน ชีวิต   อปพร.ตาเนิน  ผู้น าชุมชน  เพ่ิมข้ึน และคนตกน้ าได้

12 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ตาเนิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ บรรเทาความเดือดร้อนให้ ส านักปลัด
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ การเตรียมความพร้อมและการ 100 ได้รับความ กับประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ
บริหารส่วนต าบลตาเนิน สร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิ ช่วยเหลือจาก

ความรู้และเสริมสร้างความ ภัยพิบัติ

เข้มแข็งระดับบชุมชนในการ
เฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ช่วยเหลอการปฏบัตงานของ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยภายใต้กอง
อ านวยการฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ตีเส้นช่องทางจราจร เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง ตีเส้นช่องทางถนนสายหลัก ตาเนิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภัยจาก ส านักปลัด

ท้องถนนและอ านวยความ ช่อระกา และทาสี ของประชาชน การใช้ถนนและ
สะดวกให้กับประชาชน ระยะทาง 3.447 ก.ม. ได้รับความ ลดอุบัติเหตุ

ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

2 ติดต้ังกระจกส่องป้องกันอุบัติเหตุ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง ติดต้ังกระจกส่องท่ีลับภายในหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภัยจาก ส านักปลัด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-14 ท้องถนนและอ านวยความ ตามตรอก ซอย ต่างๆ ประชาชนปลอดภัย การใช้ถนนและ

สะดวกให้กับประชาชน จากอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุ
3 ติดต้ังเคร่ืองหมาย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง   ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภัยจาก ส านักปลัด

จราจร หมู่ 1 - 14 ท้องถนน ประชาชนปลอดภัย การใช้ถนนและ
จากอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุ

4 ซ่อมแซมโคมไฟ เพ่ือให้หลอดไฟใช้การได้ ซ่อมแซมโคมไฟส่องถนน ท้ัง  14  หมู่บ้าน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภัยจาก ส านักปลัด
ส่องถนน หมู่ 1 - 14 โดยการจัดซ้ือวัสดุ 70%  และจ้างแรงงาน ประชาชนปลอดภัย การใช้ถนนและ

ในท้องถ่ิน  30 % จากอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุ
5 จัดท าป้ายเคร่ืองหมาย เพ่ือให้ประชาชน หรือผู้ใช้ จัดท าป้ายเคร่ืองหมายจราจรบริเวณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ใช้ถนนทุกท่านได้ประโยขน์ ส านักปลัด

จราจร หมู่ท่ี  1-14 ถนนท่ัวไปได้ระมัดระวัง รร.ตาเนินราษฎรวิทยาคาร และ ประชาชนปลอดภัย จากการท าป้ายเตือนและ
ในการใช้รถใช้ถนนและ ตลาดชุมชนตาเนิน หมู่ท่ี  1,5,10, จากอุบัติเหตุ สามารถลดอุบัติเหตุได้
เพ่ือเป็นการเตือนผู้ขับข่ี 11,12,14
ท้ังหลาย

6 จัดท าสติกเกอร์สะท้อน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ใช้ถนน จัดท าสติกเกอร์สะท้อนแสงให้กับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 ผู้ใช้ถนนท่ัวไปได้ระมัดระวัง ส านักปลัด
แสง ท่ัวไปได้ระมัดระวังในการใช้รถ รถทุกชนิดท่ีสัญจรผ่านภายใน ประชาชนปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนและ

ใช้ถนนและเพ่ือเป็นการเตือน 14 หมู่บ้าน จากอุบัติเหตุ เพ่ือเป็นการเตือนผู้ขับข่ี
ผู้ขับข่ีท้ังหลาย ท้ังหลาย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ติดต้ังป้ายระวังสัตว์เล้ียง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง ติดต้ังป้ายระวังสัตว์เล้ียง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 เพ่ือเป็นการเตือนผู้ขับข่ี ส านักปลัด

ท้องถนน ประชาชนปลอดภัย ให้ระวังสัตว์เล้ียง
จากอุบัติเหตุ

8 จัดท าป้ายบอกทาง เพ่ือบอกทางและ ป้ายบอกทางและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เพ่ืออ านวยความสะดวก ส านักปลัด
และป้ายสถานท่ีส าคัญ ประชาสัมพันธ์สถานท่ี ป้ายสถานท่ีส าคัญ ของประชาชน ให้กับชาวต่างประเทศ 

ส าคัญให้กับนักท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์
เพียงพอ

13 ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 ของประชาชนม่ีได้รับผล กองช่าง
ยาเสพติดและป้องการ ประชาชนในพ้ืนท่ีประโยชน์และช่วย
เกิดอาชญากรรม ได้ใช้ประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดหาวัสดุ สาธารณสุข เพ่ือป้องโรคท่ีมีได้ทันท่วงท่ี 1.1 น้ ายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 สามารถกันโรคในสัตว์ ส านักปลัด

ป้องกันโรคในคนและสัตว์ ส าหรับก าจัดและป้องกันการแพร่ ประชาชน และสามารถควมคุมได้
ระบาดของยุงจ านวน 2 คร้ัง ในพ้ืนท่ี
1.2 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับ
จ านวน 1 คร้ัง ประโยชน์
1.3 จัดซ้ือหรือสนับสนุนเวชภัณฑ์
ให้แก่สาธารณสุข ประจ า 14 หมู่บ้าน

ปีละ  1  คร้ัง
1.4 จัดซ้ือชุดตรวจหาสารตกค้างใน

อาหารท่ีตลาดร้านค้า จ านวน 2 ชนิด

รวม 15 ชุด
 1.5 จัดซ้ือยาป้องกันการระบาด

ไข้หวัดนก
2 สนับสนุนการจัดหาเคร่ือง เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านใช้ดูแล จัดหาเคร่ืองมือในการตรวจโรค 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รู้จักการดูแลและ ส านักปลัด

มือตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจเองภายในหมู่บ้านใน จ านวน  14  เคร่ือง ให้กับหมู่บ้าน ของผู้สูงอายุ รักษาเอง
และผู้มีอายุ 40 ปีข้ึนไป การป้องกันและรักษาตนเอง และประชาชน

มีสุขภาพดี
3 เคร่ืองตรวจเบาหวาน เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านใช้ดูแล จัดหาเคร่ืองมือในการตรวจโรค 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รู้จักการดูแลและ ส านักปลัด

โรคหัวใจแบบดิจิตอลเคร่ืองวัด ตรวจเองภายในหมู่บ้านใน จ านวน  14  เคร่ือง ให้กับหมู่บ้าน ของประชาชน รักษาเอง
ความดันในกลุ่ม อสม. การป้องกันและรักษาตนเอง ในพ้ืนท่ีได้
 จ านวน 14 หมู่บ้าน รับการตรวจ

สุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

      แผนงานสาธารณสุข

ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ควบคุมและป้องกัน เพ่ือเป็นการควบคุมและ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือได้รับการ ส านักปลัด

โรคเอดส์ ป้องกันโรคเอดส์ แกนน าสาธารณสุขประจ าครอบครัว ประชาชน ดูแลและผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
14 หมู่บ้าน ได้รับข่าวสาร ต าบลลดลง

5 ควบคุมโรคติดต่อและไม่ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค ควบคุมโรคติตต่อและไม่ติดต่อ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกัน ส านักปลัด
ติดต่อภายในหมู่บ้าน ติดต่อและไม่ติดต่อให้กับ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ของหมู่บ้าน และควบคุมโรคติดต่อและไม่

ประชาชน ไม่มีโรค ติดต่อ
ติดต่อ

6 ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ใน ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนท้ัง 14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในการ ส านักปลัด
การดูแลสุขภาพของ หมู่บ้าน ของประชาชน สร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนได้ถูกต้อง มีสุขภาพ

แข็งแรง
7 ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือด ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกัน ส านักปลัด

ออก ของประชาชน ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ได้รับประโยชน์
และรู้วิธีควบ
คุมโรคไข้
เลือดออก

8 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม โรงเรียนท้ัง 5 แห่ง ในเขตพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส านักปลัด
(อสม.น้อย) ของชุมชนในการพัฒนา ต าบลตาเนิน นักเรียนมีสุข และห่างไกลจาก

สุขภาพนักเรียน บุคลากร ภาพท่ีดีข้ึน ยาเสพติด
ในโรงเรียน และชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 รณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึก เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชน  14  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ประชาชน  14  หมู่บ้านมี ส านักปลัด

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ท่ีดี ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง
สุขภาพ สุขภาพท่ีดี

ข้ึน
10 ฟ้ืนฟูผู้ป่วยนอนติดเตียง เพ่ือสร้างเสริมการมีส่วนร่วม ผู้ป่วยนอนติดเตียงในเขตพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

ของชุมชนและองค์กรชุมชน ต าบลตาเนิน ของผู้ป่วย ดูแลและฟ้ืนฟูผู้ป่วยนอน
ในการดูแล นอนติดเตียง ติดเตียง

ลดลง
11 ต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรัก สร้างการมีส่วนร่วมของ หญิงต้ังครรภ์  หญิงหลังคลอดท่ีมี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ชุมชนมีระบบการดูแล เฝ้าระวัง ส านักปลัด

แห่งครอบครัว ท้องถ่ิน ชุมชน เพ่ือปกป้อง เด็กแรกเกิด – 6 เดือน เด็กแรกเกิด อนามัยแม่และเด็กท่ีมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน การเล้ียง ได้ด่ืมนม ส่งผลให้เกิดต าบลนมแม่เพ่ือ

ลูกด้วยนมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว
12 จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือบริการทางการแพทย์ จัดต้ังหน่วยกู้ชีพพร้อมให้บริการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ประชาชนสามารถเรียกใช้ ส านักปลัด

(EMS) ประจ าต าบล ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและ ฃประชาชน  24  ช่ัวโมง  ของประชาชน บริการประชาชนตลอด 24
ประสบอุบัติเหตุได้บริการ 1 ต าบล 1 หน่วยกู้ชีพ ได้รับ ช่ัวโมง  โดยประชาชนได้รับ
ท่ีมีมาตรฐานอย่างทัน ประโยชน์ บริการจาก อบต.อย่างรวดเร็ว

ท่วงที
13 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกัน เพ่ือรณรงค์ป้องกัน จ านวน 14 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ป้องกันการเกิดโรคพิษ ส านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ของสุนัขและ สุนัขบ้า
แมวได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ควบคุมป้องกันโรคพิษ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ สุนัขในเขตต าบลตาเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ป้องกันการเกิดโรคพิษ ส านักปลัด

สุนัขบ้า แก่สุนัขท่ีได้รับวัคซีนป้องกัน ของสุนัขและ สุนัขบ้าในพ้ืนท่ีลด
โรคพิษสุนัขบ้า แมวได้รับ น้อยลง

การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

15 โครงการพระราฃด าริ เพ่ือตอบสนองการด าเนิน อบรมรณรงค์และป้องกัน 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน ส านักปลัด
ด้านสาธารณสุข งานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข สุขภาพ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ 20,000  บาท) ประชาชนดีข้ึน
16 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวน สุนัขและแมวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส ารวจข้อมูล สามารถรู้จ านวนประชากร ส านักปลัด

สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ สัตว์ ปีละ 2 คร้ัง และ ต าบลตาเนิน จ านวนสัตว์ สุนัข/แมวท้ังท่ีมีเจ้าของ
ข้ึนทะเบียนสัตว์  และข้ึน และไม่มีเจ้าของ

ทะเบียนสัตว์
17 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน เพ่ือป้องกันและควบคุม ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการแพร่ สามารถควบคุมการแพร่ ส านักปลัด

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ระบาดโรค ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้
ลดลง

18 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านใช้ดูแล อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละ 100 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ส านักปลัด
ระดับหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านใน หมู่บ้าน  ท้ัง 14 หมู่บ้าน ของ อสม. ระดับหมู่บ้าน

การป้องกันและพัฒนาตนเอง ไดรับประโยชน์
19 ช่วยเหลือประชาชนด้าน เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ประชาชน 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนรู้จักวิธีรับปัญหา ส านักปลัด

สาธารณสุข ท่ีประสบปัญหาด้าน ประชาชนได้ เก่ียวกับด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข รับการช่วย

เหลือ

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนทุนด าเนินชีวิต เพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษา นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจนในต าบล 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีทุนในการศึกษาเล่าเรียน กองการศึกษา

ให้กับเด็กนักเรียน ของเด็กนักเรียนท่ีเรียนดี ตาเนิน ของนักเรียน  ศาสนา
แต่ยากจน ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

2 สนับสนุนบุคลากร วัสดุ  เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีส่ือ นักเรียนของโรงเรียนในต าบลตาเนิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีส่ือการเรียนท่ีมี กองการศึกษา
อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนให้ การเรียนท่ีมีมาตรฐาน ของนักเรียน มาตรฐานทันสมัย  ศาสนา
โรงเรียน ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

3 สนับสนุนส่ือการเรียนแก่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ศูนย์การเรียนชุมชนมีส่ือการ กองการศึกษา
ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลตาเนิน ประชาชนได้มีส่ือการ ของนักเรียน เรียนการสอนท่ีทันสมัย  ศาสนา

เรียนท่ีได้มาตรฐาน ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

4 จัดซ้ือวัสดุ ส่ือและอุปกรณ์ เพ่ือให้เด็กได้มีส่ือ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่ือ กองการศึกษา
การเรียนการสอนให้เพ่ิมเติมให้แก่ การเรียนท่ีมีมาตรฐาน ของนักเรียน การเรียนท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัย  ศาสนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

5 จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ เพ่ือจัดหาอาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 นักเรียนระดับก่อนประถม กองการศึกษา
นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ เพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนก่อน โรงเรียนในเขตต าบลตาเนิน ของนักเรียน และระดับปฐมศึกษามี  ศาสนา
ระดับปฐมศึกษาให้แก่โรงเรียน วัยเรียนและระดับประถม จ านวน  5  แห่ง ได้รับประโยชน์ อาหารเสริม (นม) ด่ืมครบ และวัฒนธรรม

สังกัด สพฐ. ศึกษาของโรงเรียนสังกัด ตามจ านวนวันท่ีกรมส่งเสริม
สพฐ. ก าหนด

6 สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือสนับสนุนอาหารกลาง สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีสุขภาพท่ีดีได้รับ กองการศึกษา
นักเรียนระดับก่อนประถมและ วันให้แก่นักเรียนก่อนวัยเรียน นักเรียนสังกัด สพฐ. ท้ัง 5 แห่ง ของนักเรียน ประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  ศาสนา
ระดับประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาของ ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

โรงเรียนและสังกัด สพฐ.

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

         แผนการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 สนับสนุนอาหาร เสริม (นม) เพ่ือจัดอาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของนักเรียน ของ อบต.ตาเนิน มีอาหาร  ศาสนา
เด็กเล็กขององค์การบริหาร ของ อบต.ตาเนิน ได้รับประโยชน์ เสริม (นม) ด่ืมครบตาม และวัฒนธรรม

ส่วนต าบลตาเนิน  จ านวนท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด

8 สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือสนับสนุนอาหารกลาง จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ของนักเรียน อบต.ตาเนิน มีอาหารกลางวัน  ศาสนา

เด็กเล็กขององค์การบริหาร อบต.ตาเนิน ได้รับประโยชน์ ส าหรับบริโภคอย่างถูก และวัฒนธรรม

ส่วนต าบลตาเนิน  สุขลักษณะ

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นการสนับสนุน นักเรียนของโรงเรียนในต าบลตาเนิน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
กิจกรรมของทางโรงเรียน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของนักเรียน ท่ีเป็นประโยชน์ และสร้าง  ศาสนา

ได้รับประโยชน์ ความสามัคคี และวัฒนธรรม

10 จัดอบรมเตรียมความพร้อม เพ่ือเป็นการเตรียมความ โรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบลตาเนิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 เยาวชนท่ีจบการศึกษาและ กองการศึกษา
ให้แก่เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมให้แก่เด็กท่ีจบการ ของนักเรียน ผู้ท่ีไม่ได้ศึกษาต่อมีความรู้  ศาสนา
และไม่ได้ศึกษาต่อ ศึกษาภาคบังคับและไม่ได้ ได้รับประโยชน์ ความเข้าใจและมีความพร้อม และวัฒนธรรม

ศึกษาต่อให้มีความรู้ความ ในการท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เข้าใจ และมีความพร้อมใน
การท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

11 ส่งเสริมการอ่านออก เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถอ่านออก กองการศึกษา
เขียนได้ มีการอ่านออก เขียนได้ ของประชาชน เขียนได้อย่างคล่อง  ศาสนา

ในพ้ืนท่ีได้รับ และวัฒนธรรม

ประโยชน์

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมเด็กระดับปฐมวัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้ศึกษาแหล่ง กองการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ รู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของนักเรียน เรียนรู้จากสถานท่ีจริงและ  ศาสนา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  3 ศูนย์ ได้รับ ผู้ปกครอง  ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ และวัฒนธรรม

ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กปฐมวัย

13 สายใยสัมพันธ์ครู นักเรียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ผู้ปกครอง  นักเรียนและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 เด็กเล็กท่ีจบการศึกษามีความ กองการศึกษา
ผู้ปกครอง อบต.ตาเนิน ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรในส่วนการศึกษา ของนักเรียน ภูมิใจในการเรียนในสถานศึกษา  ศาสนา

นักเรียนและผู้ปกครอง และผู้ปกครอง และสร้างความสัมพันธ์อันดี และวัฒนธรรม

ได้รับประโยชน์ ส าหรับผู้ท่ีเก่ียวข้อง
14 ส่งเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้ จัดกิจกรรมส าหรับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

จัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยของ เด็กท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ เด็กปฐมวัย อบต. ของนักเรียน ทุกคนมีพัฒนาการครบท้ัง 4  ศาสนา
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ตาเนิน จ านวน 3 ศูนย์ ได้รับประโยชน์ ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม

อบต.ตาเนิน ด้านสังคมและด้านสติ สติปัญญา)
ปัญญา

15 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในเขตต าบลตาเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง กองการศึกษา
รู้สู่อาเชียน ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ของนักเรียน เรียนรู้นอกห้องเรียน  ศาสนา

ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

16 ทักษะวิชาการสู่อาเซียน เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิชาการ โรงเรียนในเขตต าบลตาเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้งานด้าน กองการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียน ของนักเรียน วิชาการเพ่ิมข้ึน  ศาสนา

ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

17 สนับสนุนค่าวัสดุงานบ้าน เพ่ือจัดหาวัสดุ  วัสดุงานบ้านจัดให้มีวัสดุ   วัสดุงานบ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  3  แห่ง กองการศึกษา
งานครัวเด็กเล็กก่อนวัยเรียน งานครัว  และวัสดุอ่ืน ๆ งานครัว  และวัสดุอ่ืน ๆ ของนักเรียน มีวัสดุ  วัสดุงานบ้านงานครัว   ศาสนา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อให้กับศูนย์พัฒนา อให้กับศูนย์พัฒนา ได้รับประโยชน์ และวัสดุอ่ืน  ๆ  เพ่ือ และวัฒนธรรม

เด็กเล็ก  ท้ัง  3  แห่ง เด็กเล็ก  ท้ัง  3  แห่ง ประโยชน์ในการพัฒนาการ
ด้านต่าง  ๆ  อย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ประชุมผู้ปกครองเด็กของ เพ่ือแจ้งนโยบายและเสริม  -จัดปฐมนิเทศหรือประชุม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ผู้ปกครองมีความรู้ ความ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ผู้ปกครอง เข้าใจในการบริหารงาน  ศาสนา
ระหว่างผู้ปกครองกับ คร้ัง ได้รับประโยชน์ และการดูแลเด็กเล็กของ และวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3  - ภาคเรียนท่ี 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่ง (พฤษภาคม)

 - ภาคเรียนท่ี  2
(พฤศจิกายน)

19 พัฒนาพนักงานครู  เพ่ือพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  -จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา
พนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กในศูนย์ ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา บุคลากรได้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้  ศาสนา

พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ เด็กเล็ก ท้ัง 3 แห่ง เข้ารับ รับความรู้ พัฒนาทักษะ และศักยภาพ และวัฒนธรรม

ความสามารถในการดูแล การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน ในการจัดประสบการณ์
เด็กให้ดีย่ิงข้ึน การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน

20 จัดงานสัปดาห์วิชาการ  -เพ่ือจัดงานสัปดาห์วิชา  -จัดงานสัปดาห์วิชาการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100  -บุคลาการครูของศูฯย์ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรมี พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.  ศาสนา
อบต.ตาเนิน ของ อบต.ตาเนิน จ านวน 1 คร้ัง /ปีการศึกษา ความรู้เพ่ิม ได้น าเสนอผลงานทาง และวัฒนธรรม

 - เพ่ือน าเสนอผลงานใน  - กิจกรรมประกวดครู ข้ึน ด้านวิชาการ
การจัดการศึกษาระดับ ผู้ดูแลเด็กผู้สร้างสรรค์ส่ือ
ก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนดีเด่น
เด็กเล็ก

ท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กใน  -ฝึกอบรมบุคลากรครู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100  -เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  ผู้ปกครองและเด็กเล็กใน ของนักเรียน เด็กเล็กมีร่างกายแข็งแรง  ศาสนา
อบต.  ท้ัง  3  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง ได้รับประโยชน์ เจริญเติบโตสมวัย และวัฒนธรรม

มีสุขภาพแข็งแรง  -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เก่ียว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 ปลอดโรคต่าง ๆ กับการส่งเสริมสุขภาพใน  -ผู้ปกครองมีความรู้และ
 -เพ่ือให้บุคลากรครู  เด็กเล็กและปลอดภัยจาก ทักษะในการป้องกันภัย
ผู้ปกครองและเด็กเล็กมี สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อ จากโรคต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน
ความรู้และทักษะในการ เด็ก  -เด็กเล็กรู้จักเลือกท า
ป้องกันโรคต่าง ๆ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยท่ีดีส าหรับเด็ก และอนามัย
22 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี  - จัดกิจกรรมส่งเสริม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 เด็กมีระเบียบวินัย มีความ กองการศึกษา

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ระเบียบวินัย มีความรับ คุณธรรม จริยธรรม และ ของนักเรียน รับผิดชอบ และมีคุณธรรม  ศาสนา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ ผิดชอบและมีคุณธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้รับประโยชน์ จริยธรรม และวัฒนธรรม

การบริหารส่วนต าบลเนิน 3 จริยธรรม ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
แห่ง เด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตาเนินท้ัง 3
แห่ง

23 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  -เพ่ือส่งเสริมให้เด็กใน  -จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100  -เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ภายนอกสถานท่ีของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 เรียนรู้ภายนอกให้กับเด็กเล็ก ของนักเรียน เด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง ได้  ศาสนา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด แห่งได้ศึกาเรียนรู้เพ่ิม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง ได้รับประโยชน์ เรียนรู้เพ่ิมเติมประสบการณ์ และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาการจากการเรียนรู้ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน จากสถานท่ีจริงท่ีมีอยู่ใน
ตาเนิน ด้วยประสบการณ์จริงท่ีมี ท้องถ่ินและสถานท่ีใกล้เคียง ชุมชนและสถานท่ีใกล้

อยู่ในท้องถ่ินและสถานท่ี เคียง
ใกล้เคียง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 จัดการเรียนการสอนโดยหลัก เพ่ือน าหลักปรัชญาพอ  -จัดหาปราชญ์ชาวบ้านผู้มี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงและภูมิปัญญา ความรู้และทักษะด้านหลัก ของนักเรียน เล็กของ อบต.ตาเนิน ท้ัง  ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้องถ่ินมาปรับใช้ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับประโยชน์ 3 แห่ง มีความรู้เร่ืองหลัก และวัฒนธรรม

บูรณาการจัดการเรียน และภูมิปัญญาท้องถ่ินมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การสอนให้กับศูนย์พัฒนา ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ และภูมิปํญญาท้องถ่ิน
เด็กเล็กขององค์การบริหาร เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
ส่วนต าบลตาเนินท้ัง 3 แห่ง เล็ก อบต.ตาเนิน ท้ัง 3 แห่ง

25 อุดหนุนสถานศึกษาในการจัด เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความ อุดหนุนสถานศึกษาในการจัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เด็กและเยาวชนได้มีส่วน กองการศึกษา
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข เข้าใจเก่ียวกับโทษของ กิจกรรมป้องกันและแก้ไข นักเรียน ร่วมในการรณรงค์และ  ศาสนา
ปัญหายาเสพติด ยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนปัญหายาเสพติด รับความรู้ เฝ้าระวังป้องกันมิให้มี และวัฒนธรรม

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท้ัง  5  โรงเรียน เพ่ิมข้ึน การแพร่ระบาดของยา
อบต.ตาเนิน เสพติด

26 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กล็ก เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กล็ก 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

เล็กท่ีจะรองรับเด็กเพียงพอ นักเรียนมี  ศาสนา

สถานท่ีเรียนรู้ และวัฒนธรรม

27 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนปละส่งเสริม โรงเรียนท้ัง 5แห่ง และ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถเรียนรู้ใน กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ศักยภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง นักเรียนได้รับ ด้านต่าง ๆ จากแหล่ง  ศาสนา

ของโรงเรียน ประโยชน์ และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 จัดหาวัสดุ/หนังสือประจ า เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน กองการศึกษา

ห้องสมุดโรงเรียน รักการอ่านหนังสือ นักเรียนได้รับ หนังสือเพ่ิมข้ึน ศาสนาและ
ประโยชน์ วัฒนธรรม

29 จัดหาวัสดุ/หนังสือประจ า เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและ กองการศึกษา
ห้องสมุดโรงเรียน รักการอ่านหนังสือ นักเรียนได้รับ ส่ิงแวดล้อมทันสมัย สมบูรณ์ ศาสนาและ

ประโยชน์ แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ วัฒนธรรม

30 จัดหาวัสดุ/หนังสือประจ า เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและ กองการศึกษา
ห้องสมุดโรงเรียน รักการอ่านหนังสือ นักเรียนได้รับ ส่ิงแวดล้อมทันสมัย สมบูรณ์ ศาสนาและ

ประโยชน์ แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ วัฒนธรรม

31 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้ทางด้าน กองการศึกษา
ผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความคิดค้นทางด้าน นักเรียนได้รับ วิทยาศาสตร์มากข้ึน ศาสนาและ
ด้ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ วัฒนธรรม

32 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองแขม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 โรเงรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา
ให้กับนักเรียน นักเรียนได้รับ ศาสนาและ

ประโยชน์ วัฒนธรรม

33 ติดต้ังระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทาง ติดต้ังระบบสัญญาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 เป็นแหล่งค้นคว้าอย่างไร้ กองการศึกษา
การศึกษาได้รับกาติดต่อ ศพด.บ้านหนองขาม นักเรียนได้รับ พรมแดนของประชาชน   ศาสนา
ส่ือสารอย่างกว้างขวาง ผลประโยชน์ เยาวชน และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 จัดส่งบุคลากรฝึกอบรมเก่ียวกับ เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ บุคลาการทางการศึกษาได้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

การศึกษาปฐมวัย เก่ียวกับเด็กปฐมวัย เข้ารับการอบรม บุคลากรส่วนการ ตรงตามศักยภาพ  ศาสนา
ศึกษาฯ มีความรู้ และวัฒนธรรม

เพ่ิมเติมเก่ียวกับ

ปฏิบัติหน้าท่ี

35 จ้างเหมาคนท าความสะอาด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จ้างเหมาคนท าความสะอาด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนได้ แวดล้อมสะอาดและน่าอยู่  ศาสนา

น่าอยู่  ท้ัง  3  ศูนย์ รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน จัดการออกก าลังกายเน่ืองในกิจ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ประชาชนท่ัวไปท่ีมาออก ส านักปลัด

และออกก าลังกาย หันมาออกก าลังกายเพ่ือ กรรมเทศกาล และวันส าคัญให้ ประชาชนได้ ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 
สุขภาพ กับประชาชนจ านวน 3 โครงการ ออกก าลังกาย มากข้ึน

2 โครงการสนับสนุนเคร่ืองเสียง เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน 1.1 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงส าหรับการออก 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 100 ประชาชนท่ัวไปท่ีมาออก ส านักปลัด
ส าหรับการออกก าลังกายเต้น หันมาออกก าลังกายเพ่ือ ก าลังกายเต้นแอโรบิคให้กับหมู่ ประชาชนได้ ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 
แอโรบิคให้ท้ัง 14  หมู่บ้าน สุขภาพ บ้านๆ ละ 1 ชุด ท้ัง 14 หมู่บ้าน ออกก าลังกาย มากข้ึน
และ อบต.ตาเนิน 1.2 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงส าหรับการออก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ก าลังกายเต้นแอโรบิคให้กับ อบต.
ตาเนิน จ านวน  1 ชุด 

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสวนพักผ่อนและ เพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬา ก่อสร้างสวนสาธารณะส าหรับให้ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนให้ความสนใจใน กองการศึกษา

ออกก าลังกาย และออกก าลังกายในกับ ประชาชนออกก าลังกาย ณ ท่ีท าการ ประชาชนมี การมาออกก าลังกายกันมากข้ึน  ศาสนา
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพ อบต. จ านวน 1 แห่ง สถานท่ีออก และวัฒนธรรม

ติด  จัดซ้ือชุดส าหรับน่ังพักผ่อนส าหรับ ก าลังกาย
ประชาชน จ านวน 5 ชุด

4 โครงการจัดท าสนามเด็กเล่น เพ่ือเป็นการพัฒนาเด็กอีก ก่อสร้างสนามเด็กเล่น จ านวน 2 สนาม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 มีเด็กให้ความสนใจในการเข้า กองการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางด้านการกีฬา พร้อมอุปกรณ์ นักเรียนมี มาเล่นในสนามเด็กเล่นอยู่  ศาสนา
อบต.ตาเนิน สนามขนาด 500 x500 เมตร สถานท่ีออก เป็นประจ า และวัฒนธรรม

ก าลังกาย
5 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้ จัดซ้อเคร่ืองออกก าลังกาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 มีเด็กให้ความสนใจในการเข้า กองการศึกษา

ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ นักเรียนมี มาเล่นในสนามเด็กเล่นอยู่  ศาสนา
ท าให้ร่างกายแข็งแรง สถานท่ีออก เป็นประจ า และวัฒนธรรม

ก าลังกาย
6 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้ สนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ประชาชนท่ัวไปท่ีมาออก กองการศึกษา

กลุ่มออกก าลังกาย ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (ค่าน้ า,ค่าไฟ) ให้กับกลุ่มออกก าลังกาย ของกลุ่มได้ ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง  ศาสนา
เต้นแอโรบิค หมู่ท่ี 4 ท าให้ร่างกายแข็งแรง เต้นแอโรบิค ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ใช้ประโยชน์ และหันมาออกก าลังกายมากข้ึน และวัฒนธรรม

7 โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริม ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีการออกก าลังกาย กองการศึกษา
การเล่นกีฬาของประชาชน ผู้เข้าร่วม เพ่ิมมากข้ึน  ศาสนา

กิจกรรมมีสุข และวัฒนธรรม

ภาพแข็งแรง
8 จัดการแข่งขันกีฬาต้าน เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา ราษฎรท้ัง 14 หมู่บ้าน เข้าร่วมแข่งขัน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ราษฎรมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง กองการศึกษา

ยาเสพติดต าบลตาเนิน ของประชาชน กีฬา ประชาชน และหันมาเล่นกีฬามากข้ึน  ศาสนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ และวัฒนธรรม

ได้รับประโยชน์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา สมาชิก อบต. 4 ต าบลเข้าร่วมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 สมาชิก อบต. กองการศึกษา

อบต.สัมพันธ์ ของสมาชิก พนักงาน แข่งขันกีฬา สมาชิก อบต. มีสุขภาพท่ีแข็งแรง  ศาสนา
และลูกจ้าง พนักงานได้รับ และวัฒนธรรม

ประโยชน์และ
มีสุขภาพแข็งแรง

10 ก่อสร้างลานกีฬาและสนาม เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมอุปกรณ์ให้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนท่ัวไปท่ีมาออก กองการศึกษา
เด็กเล่น หันมาออกก าลังกายเพ่ือ หมู่บ้าน และชุมชน จ านวน 14 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีสถานท่ี ก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง  ศาสนา

สุขภาพ ออกก าลังกาย มากข้ึน และวัฒนธรรม

11 ส่งเสริมพลศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีการออกก าลังกาย กองการศึกษา
 กีฬา  นันทนาการ ประชาชนได้เล่นกีฬาและ ประชาชนได้ เพ่ิมมากข้ึน  ศาสนา
 และสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือ ออกก าลังกาย และวัฒนธรรม

สุขภาพเพ่ิมมากข้ึน มีสุขภาพแข็งแรง

เพ่ิมข้ึน
14 จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เพ่ือส่งเสริมความเป็น ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  60 เด็กมีความสามัคคี มีระเบียบ กองการศึกษา

และเยาวชนต้านยาเสพ ระเบียบวินัย ปลูกฝังการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลตาเนิน ผู้ปกครองและ รู้จักมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้  ศาสนา
ติดต าบลตาเนิน เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นักเรียนได้ รู้ชนะ รู้อภัย และวัฒนธรรม

ออกก าลังกาย
15 ซ่อมแซมปรับปรุงลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงลาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เด็ก  เยาวชน  และประชาชน กองการศึกษา

หมู่บ้าน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน กีฬาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อบต.ตาเนิน ประชาชนมี ในพ้ืนท่ีได้ออกก าลังกาย  ศาสนา
ในพ้ืนท่ีได้ร่วมกันออกก าลัง ท้ัง 14 หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน/ สถานท่ีออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และวัฒนธรรม

กาย ใช้เวลาว่างให้เกิด เยาวชนได้มีลานกีฬาท ากิจกรรม ก าลังกาย ห่างไกลจากอบายมุขและส่ิง
ประโยชน์ห่างไกลจาก ออกก าลังกายร่วมกัน เสพติด
อบายมุขและส่ิงเสพติด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา  ท้ัง 14 หมู่บ้าน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้มีสนามกีฬา กองการศึกษา

ให้กับเยาวชน ประชาชนได้ ออกก าลังกายอย่างพอเพียง  ศาสนา
ออกก าลังกาย และท่ัวถึง และวัฒนธรรม

17 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือส่งเสริมการออก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นประจ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 เด็ก  เยาวชน  และประชาชน กองการศึกษา
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 9 ก าลังกายและมีสุขภาพท่ี หมู่บ้านหมู่ท่ี 9 เด็ก เยาวชน ในพ้ืนท่ีได้ออกก าลังกาย  ศาสนา

แข็งแรง สนามขนาด 500 x500 เมตร มีสถานท่ีออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และวัฒนธรรม

ก าลังกาย ห่างไกลจากอบายมุขและส่ิง
เสพติด

18 ส่งแสริมวัฒนธรรมและ เพ่ือเป็นการส่งเสริมภูมิ ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50 ราษฎรมีจิตส านึกในการ กองการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปัญญาชาวบ้าน ประชาชนเข้า อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน  ศาสนา

ร่วมอนุรักษ์ และวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

19 โครงการงานสืบสานประเพณี เพ่ือเป็นการสืบสาน ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีบริการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ลูกหลานได้แสดงออกต่อบุพการี กองการศึกษา
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประเพณีรดน้ าด าหัวและ อบต.ตาเนิน ประชาชนได้ ผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ในชุมชน  ศาสนา
ระดับต าบลในเขตต าบลตาเนิน ประเพณีสงกรานต์ของ และพนักงานส่วนต าบล ร่วมอนุรักษ์ และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม

ไทยให้คงสืบไป ประเพณีสงกรานต์ ท้องถ่ินอันดีงามให้สืบทอดต่อไป

ของไทย
20 ปรับปรุงลานกีฬา เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬาให้เหมาะ สนามกีฬา อบต.ตาเนิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ อบต.ตาเนินมีสนามกีฬา กองการศึกษา

สมกับการออกก าลังกาย กว้าง 15  ม.  หนา  0.10  ม. ประชาชนใน ท่ีได้มาตรฐานและสามารถ  ศาสนา
ยาว    25     ม. พ้ืนท่ีได้ใช้ ใช้ประโยชน์ได้ และวัฒนธรรม

ประโยชน์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 จัดงานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน ประชาชนในเขตต าบลตาเนิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ อนุรักษ์ไว้ซ่ึงประเพณี กองการศึกษา

ลอยกระทง ประชาชน วัฒนธรรมท้องถ่ิน  ศาสนา
 ได้ร่วมนุรักษ์ และวัฒนธรรม

ประเพณีลอย
กระทง

22 จัดงานสืบสาน เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี ประชาชนในเขตต าบลตาเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ อนุรักษ์ไว้ซึงประเพณี กองการศึกษา
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ท้องถ่ิน ประชาชน วัฒนธรรมท้องถ่ิน  ศาสนา

ได้ร่วมนุรักษ์ ในศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และวัฒนธรรม

ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

23 ก่อเจดีย์ทราย เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี ประชาชนในเขตต าบลตาเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ อนุรักษ์ไว้ซึงประเพณี กองการศึกษา
ท้องถ่ิน ประชาชน วัฒนธรรมท้องถ่ินในศิลป  ศาสนา

ได้ร่วมนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถ่ิน และวัฒนธรรม

ประเพณีก่อ
พระเจดีย์ทราย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ปลูกจิตส ำนึกและ เพ่ือปลูกจิตส ำนึกและ ประชำชนและเยำวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชำชนและเยำวชน ส ำนักปลัด
สร้ำงควำมตระหนักในกำรร่วม สร้ำงควำมตระหนักใน  14  หมู่บ้ำน ของประชำชน 14 หมู่บ้ำนมีจิตส ำนึกในกำรมี
คิดร่วมท ำในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร กำรมีส่วนร่วมในกำร มีจิตส ำนึกใน ส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชำติและ

อนุรักษ์ธรรมชำติ กำรอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชำติ

2 อบรมเยำวชนและ เพ่ือปลูกจิตส ำนึกและสร้ำง เยำวชนและประชำชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 เยำวชนและประชำชน  ส ำนักปลัด
ประชำชนเพ่ือสร้ำงอำสำสมัคร ควำมตระหนักในกำรมีส่วน  14  หมู่บ้ำน ของประชำชน มีจิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำ
เครือข่ำยดูแลรักษำและอนุรักษ์ ร่วมในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ มีจิตส ำนึกใน และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรม
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม กำรอนุรักษ์ ชำติ

ธรรมชำติ
3 รักโลกส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เด็กเยำวชนและ จัดกิจกรรมและฝึกอบรมให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เด็กเยำวชนและประชำชน ส ำนักปลัด

ประชำชนตระหนักถึง ควำมรู้แก่ประชำชนในเขตพ้ืนท่ี ของประชำชน มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ควำมส ำคัญของส่ิงแวกล้อม ในพ้ืนท่ีได้รับ ส่ิงแวดล้อม
และร่วมกันสร้ำงส่ิง ประโยชน์
แวดล้อมท่ีดี ลดภำวะ
โลกร้อน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

     แผนงานการเกษตร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 รณรงค์รักษำควำมสะอำด เพ่ือให้ประชำชนมีส่วน จัดกิจกรรมดูแลรักษำควำม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำร ส ำนักปลัด

เน่ืองในวันส ำคัญของชำติ ร่วมในกำรดูแลรักษำ สะอำดในชุมชนเน่ืองในวัน ของประชำชน ดูแลรักษำควำมสะอำด
ควำมสะอำดภำยใน ส ำคัญของชำติ อย่ำงน้อย ในพ้ืนท่ีได้รับ ชุมชน
ชุมชน 3 คร้ัง/ปี ประโยชน์

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ท่ี 1 เพ่ือปรับปรุงสภำพแวดล้อม ด ำเนินกำรในหมู่ท่ี 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ภำยในหมู่บ้ำนสะอำด ส ำนักปลัด
ภำยในหมู่บ้ำน ของประชำชน สวยงำม

ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบหนองเม็ก เพ่ือควำมสวยงำมและ ด ำเนินกำรในหมู่ท่ี 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชำชนได้ใช้ประโยชน์ ส ำนักปลัด
เพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีออกก ำลังกำย เป็นสถำนท่ีพักผ่อนออก ของประชำชน ร่วมกันในกำรพักผ่อน
หมู่ท่ี 2 ก ำลังกำยส ำหรับชุมชน ในพ้ืนท่ีได้รับ

ประโยชน์
7 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ เพ่ือปรับปรุงสภำพแวดล้อม ด ำเนินกำรในหมู่ท่ี 1,5,11,12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอำด ส ำนักปลัด

บึงบริบูรณ์ รอบบึงบริบูรณ์ ของประชำชน สวยงำม
ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ เพ่ือปรับปรุงสภำพแวดล้อม ด ำเนินกำรในหมู่ท่ี 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอำด ส ำนักปลัด
บึงบ้ำนโกรกกุลำ หมู่ท่ี 8 รอบบึงบ้ำนโกรกกุลำ ของประชำชน สวยงำม

ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

9 ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและ เพ่ือแก้ไขปัญหำลดภำวะ ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลตำเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำร ส ำนักปลัด
ทรัพยำกรธรรมชำติ โลกร้อน ของประชำชน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท ำควำม เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ ด ำเนินกำรส ำรวจสระน้ ำในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบสระน้ ำสำธำรณะ ส ำนักปลัด

สะอำดสระน้ ำสำธำรณะประจ ำ ท ำควำมสะอำดสระน้ ำ ต ำบลตำเนินเพ่ือด ำเนินกิจกรรม ของประชำชน สวยงำมและมีสระน้ ำท่ีสะอำด
หมู่บ้ำน สำธำรณะในต ำบลตำเนิน ตำมโครงกำร ในพ้ืนท่ีได้รับ ในกำรรองรับน้ ำส ำหรับอุปโภค

ประโยชน์ บริโภค
11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท ำกำร เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ีดี และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท ำกำร อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เกิดประสิทธิภำพในกำร ส ำนักปลัด

อบต.ตำเนิน เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ พนักงำนและ ปฎิบัติงำนมำกข้ึน
ในกำรปฏิบัติงำนย่ิงข้ึน ประชำชนท่ีมำ

ติดต่อรำชกำร
12 จัดภูมิทัศน์ อบต.ตำเนิน เพ่ือจัดภูมิทัศน์และ อบต.ตำเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ภูมิทัศน์รอบอบต.ตำเนิน ส ำนักปลัด

สภำพแวดล้อม พนักงำนและ สวยงำม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประชำชนท่ีมำ
ให้น่ำอยู่ ติดต่อรำชกำร

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ เพ่ือปรับปรุงสภำพแวดล้อม ด ำเนินกำรในหมู่ท่ี 11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอำด ส ำนักปลัด
บึงปืด  หมู่ท่ี  11 รอบบึงปืด ของประชำชน สวยงำม

ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ เพ่ือปรับปรุงสภำพแวดล้อม สระหนองฉิมน้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอำด ส ำนักปลัด
สระหนองฉิมน้อย หมู่ท่ี 14 รอบสระหนองฉิมน้อย ของประชำชน สวยงำม

ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

15 ปลูกต้นไม้ เพ่ือบ ำรุงรักษำธรรมชำติ สถำนกิจกรรมปลูกต้นไม้  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เป็นร่มเงำแก่ผู้เดินทำงไปมำ ส ำนักปลัด
ตำมข้ำงทำงท่ีรำชกำร ของประชำชน ได้เป็นอย่ำงดีและร่มร่ืน
วัด โรงเรียน ในพ้ืนท่ีได้รับ
จ ำนวน 2 คร้ัง ประโยชน์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ .เพ่ือฟ้ืนฟูป่ำไม้ตำมสภำพ จ ำนวน  100  ไร่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ปลูกป่ำ  จ ำนวน  100 ไร่ ส ำนักปลัด

ธรรมชำติให้มีควำมอุดม ของประชำชน
สมบูรณ์ ในพ้ืนท่ีได้รับ

ประโยชน์
17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับสภำพแวดล้อม จ ำนวน  20 ไร่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส ำนักปลัด

ให้เหมำะสม ของประชำชน จ ำนวน 20  ไร่
ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

18 ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดูแลและอนุรักษ์ ปลูกไม้ยืนต้นอย่ำงน้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มีต้นไม้เพ่ิมข้ึนและ ส ำนักปลัด
ส่ิงแวดล้อม 1 คร้ัง/ปี ของประชำชน สภำพแวดล้อมในต ำบล

ในพ้ืนท่ีได้รับ มีอำกำศท่ีดีข้ึน
ประโยชน์

19 ปล่อยสัตว์น้ ำเฉลิมพระ เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์พันธ์ุ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 แหล่งน้ ำเกิดควำมสมดุล ส ำนักปลัด
เกียรติ สัตว์น้ ำและเพ่ิมควำม ปลำในแหล่งน้ ำในวัน ของประชำชน

สมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ ำ ส ำคัญต่ำง ๆ ไม่น้อยกว่ำ ในพ้ืนท่ีได้รับ
 1 คร้ัง/ปี ประโยชน์

20 จัดภูมิทัศน์ด้ำหน้ำ อบต.ตำเนิน เพ่ือจัดภูมิทัศน์และ ด้ำนหน้ำ อบต.ตำเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ภูมิทัศน์รอบอบต.ตำเนิน ส ำนักปลัด
สภำพแวดล้อม พนักงำนและ สวยงำม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประชำชนท่ีมำ
ให้น่ำอยู่ ติดต่อรำชกำร

21 ปลูกต้นไม้บนถนนบ้ำนค่ำย - เพ่ือดูแลและอนุรักษ์ ปลูกต้นไม้บนถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบอบต.ตำเนิน ส ำนักปลัด
ละหำน ส่ิงแวดล้อม บ้ำนค่ำย - ละหำน ของประชำชน สวยงำม

ในพ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง เพ่ือให้อำสำมัครท้องถ่ินรักษ์ อำสำสมัครท้องถ่ิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 สภำพแวดล้อมของหมู่บ้ำน ส ำนักปลัด

มำจำกพระรำชด ำริฯ โลกประพฤติตนเป็นแบบ รักษ์โลก สภำพแวดล้อม สะอำด สวบงำม น่ำอยู่ 
อย่ำงในกำรจัดส่ิงปฏิกูลและ ดีข้ึน น่ำมอง
มูลฝอยกำรปกป้องส่ิงแวดล้อม

23 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำ เพ่ือส่งเสริมบรรยำกำศท่ี ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีสภำพแวดล้อมท่ีดี กองกำรศึกษำ

เด็กเล็กตำเนิน เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ อบต.ตำเนิน ของนักเรียน ในกำรเรียน  ศำสนำ

ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

24 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำ เพ่ือส่งเสริมบรรยำกำศท่ี ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีสภำพแวดล้อมท่ีดี กองกำรศึกษำ

เด็กเล็กบ้ำนโกรกกุลำ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ บ้ำนโกรกกุลำ ของนักเรียน ในกำรเรียน  ศำสนำ
ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

25 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำ เพ่ือส่งเสริมบรรยำกำศท่ี ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีสภำพแวดล้อมท่ีดี กองกำรศึกษำ

เด็กเล็กบ้ำนหนองขำม เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ บ้ำนหนองขำม ของนักเรียน ในกำรเรียน  ศำสนำ
ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

26 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยนอก เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ีดี และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยนอกอำคำร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เกิดประสิทธิภำพในกำร กองกำรศึกษำ
อำคำร ศพด.โกรกกุลำ เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ ศพด.โกรกกุลำ ของนักเรียน ปฎิบัติงำนมำกข้ึน  ศำสนำ

ในกำรปฏิบัติงำนย่ิงข้ึน  ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก ำจัดขยะมูลฝอย เพ่ือควำมสะอำดของส่ิง 1.1 ปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ จ ำนวน 2  คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 กำรจัดกำรระบบกำรท้ิง ส ำนักปลัด
แวดล้อมและรักษำธรรม 1.2 คัดแยกขยะเพ่ือใช้ประโยชน์ ของประชำชน ขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยมำก
ชำติ และขุดฝังกลบอย่ำงถูกหลักวิชำกำร รู้จักวิธีกำรก ำจัด ย่ิงข้ึน

ขยะท่ีถูกต้อง
2 จัดซ้ือถังขยะชุมชน เพ่ือเป็นท่ีจัดเก็บขยะ จัดซ้ือถังขยะเพ่ือแจกจ่ำยประชำชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ทุกหมู่บ้ำนมีภำชนะ ส ำนักปลัด

หมู่ท่ี 1-14 14 หมู่บ้ำน ของหมู่บ้ำน รองรับขยะมุลฝอยท่ีใช้
มีภำชนะรองรับ อย่ำงเพียงพอ
ขยะมูลฝอยใช้

3 ส่งเสริมธนำคำรขยะ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ จ ำนวน  2  แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชำชนได้ทรำบถึง ส ำนักปลัด
ภำยในหมู่บ้ำน จำกกำรจ ำหน่ำยขยะ ของผู้เข้ำร่วม ประโยชน์จำกขยะและท ำให้

โครงกำรได้ มีรำยได้เพ่ิมข้ึน
รับประโยชน์

4 จัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล เพ่ือบริกำรดูดส่ิงปฏิกูล จัดซ้ือรถยนต์ดูดขนำด 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละ 100 สำมำรถบริกำรดูดส่ิงปฏิกูล ส ำนักปลัด
ในครัวเรือน สถำนท่ีต่ำง ๆ 6 ล้อ ควำมจุถังบรรทุก ของประชำชน จำกครัวเรือน สถำนท่ีต่ำงๆ
ในเขตต ำบล ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ลิตร ได้รับบริกำร สะดวก รวดเร็ว อย่ำงมี

(เคร่ืองยนต์ดีเซล) ดูดส่ิงปฏิกุล ประสิทธิภำพ
5 ส่งเสริมกำรคัดแยกและ ส่งเสริมให้เยำวชน  -อบรมเยำวชน ประชำชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ปริมำณขยะมูลฝอยลดลง ส ำนักปลัด

ลดขยะจำกชุมชน นักเรียน และประชำชน ในต ำบลตำเนิน ของผู้เข้ำร่วม กำรก ำจัดขยะมีประสิทธิ
ท่ัวไปมีส่วนร่วมใน  จ ำนวน 5 รุ่นๆละ50 คน อบรมได้รับ ภำพมำกย่ิงข้ึน
กำรบริหำรจัดกำรขยะ ประโยชน์กำร
ในชุมชน คัดแยกขยะ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 จัดกำรขยะในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีสภำพ จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ชุมชนมีกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักปลัด

แวดล้อมท่ีดี สะอำด ศึกษำดูงำนให้ควำมรู้แก่ ของประชำชน ขยะท่ีเหมำะสมและ
ถูกสุขลักษณะและ เด็กเยำวชนและประชำชน ได้รับประโยชน์ ถูกสุขลักษณะมีสภำพ
สร้ำงลักษณะนิสัย ในเขตพ้ืนท่ี แวดล้อมท่ีดี
ในกำรรักษำควำม

สะอำด
7 จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะ เพ่ือจัดกำรขยะมูลฝอย ด ำเนินกำรฝังกลบขยะมูลฝอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชำชนมี กำรบริหำรจัดกำรขยะ ส ำนักปลัด

มูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ สะสมในพ้ืนท่ีเป็นไป และของเสียอันตรำยในบ่อ ควำมพึงพอใจ มูลฝอยสะสมท่ัวไปอย่ำง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ขยะของ อบต.ตำเนิน ในกำรบริหำร มีประสิทธิภำพเป็นไป
ตำม Roadmap กำร จัดกำรขยะ ตำม  Roadmap นโยบำย
จัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยใน ของจังหวัดชัยภูมิและ
และของเสียอันตรำย พ้ืนท่ีไม่น้อย รัฐบำล

กว่ำร้อยละ
80

8 จ้ำงเหมำฝังกลบขยะ เพ่ือเป็นกำรรักษำควำม จ้ำงเหมำฝังกลบขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เป็นกำรรักษำควำมสะอำด ส ำนักปลัด
สะอำดบ่อขยะ ประชำชนได้รับ บ่อขยะ

ประโยชน์
9 บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะ กิจกรรมลด คัดแยกและใช้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 องค์กรปกครองส่วนท้อง ส ำนักปลัด

ให้กับองค์กรปกครองส่วน ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือ ประชำชนได้รับ ถ่ินมีประสิทธิภำพใน
ท้องถ่ินในกำรบริหำรจัดกำร ของเสียอันตรำยในหมู่บ้ำน ประโยชน์ กำรบริหำรจัดกำรขยะ
ขยะมูลฝอย มูลฝอยเพ่ิมข้ึน

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเป็นการปรึกษาหารือ จัดเวทีประชาคมมู่บ้าน/ต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม อบต.สามารถรับรู้ถึงปัญหา ส านักปลัด

ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วน กันในการแก้ไขปัญหาของ เวทีประชาคม ต่างๆ และสามารถรับรู้ถึงปัญหา

ต าบลตาเนิน ต าบล ไม่น้อยกว่า ความต้องการต่างๆ และ
ร้อยละ 80 สามารถแก้ไขปัญหาของต าบล

ของเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้

2 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ราษฎรมีความรู้ จัดการอบรม  ผู้เข้าร่วมอบรม 200 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ส านักปลัด
การเลือกต้ัง เก่ียวกับการเลือกต้ัง ของผู้เข้าร่วม เก่ียวกับการเลือกต้ังมากข้ึน

โครงการมี
ความรู้เก่ียว
กับการเลือกต้ัง

3 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ราษฎรมีความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในต าบลตาเนินมี ส านักปลัด
การมีส่วมร่วมในการเลือกต้ัง เก่ียวกับการเลือกต้ัง ร่วมในการเลือกต้ัง ของประชาชน ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ัง

ได้รับทราบ มากข้ึน
เก่ียวกับการ
รณรงค์การ
เลือกต้ัง

งบประมาณ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดท่ี 3  การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  8  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 อบรมราษฎร์รัฐรวมใจใส่ เพ่ือให้พนักงานและ พนักงานเจ้าหน้าท่ีและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 พนักงานและประชาชนมี ส านักปลัด

ใจเรียนรู้กฏ ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ จ านวน  80  คน ของผู้เข้าร่วม ความรู้เก่ียวกับการกฏหมาย

กฎหมาย โครงการมี
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย

5 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ จัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ ส านักปลัด
ประชาธิปไตยและเครือข่าย ประชาธิปไตยและเครือข่าย ประชาธิปไตยและเครือข่ายประชารัฐ ของผู้เข้าร่วม ประชาธิปไตยมากข้ึน
ประชารัฐ ประชารัฐ โครงการมี

ความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย

6 ราษฎร์รัฐรวมใจ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 การปฏิบัติงานของพนักงาน ส านักปลัด
ท้องถ่ินใสสะอาด ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้  พนักงาน   เจ้าหน้าท่ี ของคณะ เป็นไปด้วยความถูกต้องชอบ

เป็นไปตามธรรมาภิบาล และประชาชนในพ้ืนท่ี ผู้บริหาร ด้วยกฏหมาย ตามหลัก

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สมาชิกฯ ธรรมาภิบาลประชาชนมี

ของประชาชนในการรับรู้ พนักงานมี ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล

ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วน ความร ข่าวสารการบริหารจัดการ

ร่วมการบริหารจัดการและ และการตรวจสอบ

การตรวจสอบ
7 ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน พนักงานเจ้าหน้าท่ีและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100  -เจ้าหน้าท่ีและประชาชนมี ส านักปลัด

ด้านกฏหมาย กฎหมายให้กับเจ้าหน้าท่ี ประชาชน จ านวน  80  คน ของผู้เข้าร่วม ความรู้ระเบียบกฎหมายเพ่ิมข้ึน

และประชาชน โครงการมี  - เจ้าหน้าท่ีและประชาชน

ความรู้เก่ียว สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ

กับกฏหมาย ได้ตามกฏหมาย

เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม                เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมคิด ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

ของชุมชนในการจัดท าแผน  ร่วมท าและร่วมพัฒนา ประชุมไม่ พัฒนา โดยร่วมกันคิด 
พัฒนาต าบล ต าบล ส่งเสริมประชาคม น้อยกว่า ร่วมกันวาง

ให้เข้มแข็ง ร้อยละ 80 แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ของเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้

9 ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 คณะกรรมการมีความรู้ ส านักปลัด
หมู่บ้าน กฏหมายและอ านาจ ท้ัง 14 หมู่บ้าน ของคณะ ด้านกฏหมายเพ่ิมข้ึน

หน้าท่ีของคณะกรรมการ กรรมการหมู่
หมู่บ้าน บ้านมีความ

เก่ียวกับ
กฎหมาย
เพ่ิมข้ึน

10 ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ 1.เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ส านักปลัด
เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ อบต.ตาเนิน มีความรู้เบ้ือง จ้าง อบต.ตาเนิน ผู้เข้าร่วม ความรู้เบ้ิองต้นเก่ียวกับ
และเง่ือนไข การลงโทษ ต้นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ กิจกรรม หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ

ทางวินัย การให้ออกจาก และเง่ือนไขการลงโทษทาง ได้รับความ ลงโทษทางวินัย การให้
ราชการ การอุทธรณ์และ วินัย การให้ออกจาก รู้เพ่ิมข้ึน ออกจากราชการ การ

การร้องทุกข์  และแนวทางการ ราชการ การอุทธรณ์และ อุทธรณ์และแนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติตามประมวล การร้องทุกข์และ ตามประมวลจริยธรรม

จริยธรรมของข้าราชการ แนวทางการปฏิบัติตาม ข้าราชการ อบต.

อบต.ตาเนิน ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ อบต.ตาเนิน

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏ 1.เพ่ือให้ความรู้ความ พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 1.ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ส านักปลัด

หมายการป้องกันและแก้ไข เข้าใจและตระหนักถึง อาสาสมัคร ประชาชน ผู้เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจ และ

ปัญหายาสพติดและการจัด พิษภัยของยาเสพติด เยาวชนในต าบลตาเนิน โดย กิจกรรม ตระหนักในพิษภัยของยา

ระเบียบสังคม การส่งเสริม มีทักษะในการปฏิเสธ ด าเนินกิจกรรม เช่น การจัดฝึก ได้รับความ เสพติดท่ีทักษะในการปฏิเสธ

ประชาธิปไตยให้แก่หน่วย การใช้และการชักจูงให้ อบรมการจัดกิจกรรมให้ความ รู้เพ่ิมข้ึน การใช้และการถูกชักจูงใช้

งานภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้ยาเสพติด รู้ด้านกฏหมาย/การป้องกัน ยาเสพติด

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้น าชุมชน 2.เพ่ือให้ทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหายาเสพติด/การจัด 2.ทุกภาคส่วนของคนมีจิต

อาสาสมัคร ประชาชน ของสังคมมีจิตส านึก ระเบียบสังคม/การส่งเสริม ส านึก มีความตะหนักร่วม

 เยาวชนในต าบลตาเนิน มีความตระหนักใน หลักประชาธิปไตย กันในการต่อต้านยาเสพติด

การต่อต้านยาเสพติด และเข้ามีส่วนร่วมในการ
แลเข้ามามีส่วนร่วม แก้ไข
ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด
3.เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าในการกฏหมาย
เบ้ืองต้น

12 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ จัดการส่งอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90  ของ พนักงานส่วนต าบล และ ส านักปลัด
บริหารงานและศึกษาดูงานขององค์การ แก่พนักงานส่วนต าบลและ ในการปฏิบัติงานและศึกษาต่อใน ผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกมีประสิทธิภาพใน
บริหารส่วนต าบลตาเนินส าหรับคณะ สมาชิก อบต. ระดับท่ีสูงข้ึน น าความรู้ท่ีได้มา การท างานมากข้ึน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ปฏิบัติงานให้เกิด
ต าบลและพนักงานจ้าง ประโยชน์สูงสุด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ มีข้อมูลส าหรับการ ส านักปลัด

เก็บข้อมูลต าบล ในการจัดเก็บข้อมูลต าบล ของต าบล ครัวเรือนในเขต บริหารงานต่อไป

อบต.ได้รับการ

ส ารวจและจัดเก็บ

ความจ าเป็นพ้ืนฐาน

14 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดท าระบบแผนท่ีภาษีและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ มีความสะดวกรวดเร็วใน ส านักปลัด

และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ ในการจัดเก็บภาษี ทะเบียนภาษี ประชาชนในพ้ืน การจัดเก็บภาษี

บริหารส่วนต าบลตาเนิน ท่ีได้รับประโยชน์

15 จัดท าวารสาร อบต. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ จัดท าวารสาร อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ข่าวสารเก่ียวกับ อบต. ประชาชนในพ้ืนท่ี  ความเข้าใจการด าเนิน

ได้ทราบผลการ งานของ อบต.มากข้ึน

ปฏิบัติงานของ

อบต.

16 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้ชุมชนมีผู้น าท่ีมี ผู้น าชุมชน ท้ัง 14 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ ชุมชนมีผู้น าท่ีมีความรู้ ส านักปลัด

ผู้น าชุมชน ความรู้ความสามารถในการ ผู้เข้าร่วมอบรม ความสามารถในการ

บริหารจัดการชุมชน มีความรู้เก่ียวกับ บริหารจัดการชุมชน

การบริหารจัดการ

ชุมชนเพ่ิมข้ึน

17 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่ จัดส่ง พนักงาน พนักงานจ้าง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 พนักงานและลูกจ้างมี ส านักปลัด

รับการฝึกอบรม จากหน่วยงาน บุคลากรของเพนักงาน เช้ารับการฝึกอบรมจาก พนักงานส่วนต าบล ความรู้มากข้ึน กองคลัง,

ต่าง ๆ ส่วนต าบล หน่วยงานต่าง ๆ มีความรู้เพ่ิมเติม กองการศึกษาฯ

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ส่งเสริมความรู้ด้านงาน เพ่ือพัฒนาความรู้เก่ียวกับ พนักงนส่วนต าบล, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ พนักงานมีความเข้าใจ ส านักปลัด

ธุรการให้กับบุคลากร อบต.ตาเนิน งานสารบรรณท่ีถูกต้อง สมาชิก อบต.และก านัน พนักงานส่วนต าบล เก่ียวกับงานสารบรรณ
ตามระเบียบ ผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้เก่ียวกับ ท่ีถูกต้อง

งานธุรการเพ่ิมข้ึน
19 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด เพ่ือเป็นการรักษาความ จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ตลาดมีความสะอาดและ ส านักปลัด

ตลาดชุมชน สะอาดตลาดชุมชน ตลาดชุมชน ตลาดมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาดย่ิงข้ึน

20 ก่อสร้างอาคารอาสาสมัครป้องกันภัยเพ่ือให้การบริหารงานของ กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 50 ผู้ใช้ การบริหารงานของ ศูนย์ ส านักปลัด
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วน ศูนย์ อปพร.สามารถบริหาร สูง  4  เมตร บริการมีความ อปพร.สามารถบริหารงาน

ต าบลตาเนิน งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึงพอใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
21 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 บุคลากรมีความรู้ ส านักปลัด

อาเซียน มีความพร้อมส าหรับการ พนักงานมี เข้าใจพร้อมรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความพร้อม เข้าสู่ประชาคม

เข้าสู่อาเซียน อาเซียน
22 โครงการเช่าพ้ืนท่ีเก็บเว็บไซต์ เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูล เช่าพ้ืนท่ีเก็บเว็บไซต์และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนรับทราบข่าว ส านักปลัด

และฐานข้อมูลและค่าจดทะเบียน ข่าวสารในองค์กร ฐานข้อมุลและค่าจดทะเบียน ประชาชนรับรู้ สารของอบต.
โดเมนเนม โดเมนเนม ข่าวสาร

ท่ี
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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23 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายการ 1.เพ่ือให้ความรู้ความ พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาสพติด เข้าใจและตระหนักถึง อาสาสมัคร ประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ
และการจัดระเบียบสังคม การส่งเสริม พิษภัยของยาเสพติด เยาวชนในต าบลตาเนิน โดย ได้รับความรู้ และตระหนักในพิษ
ประชาธิปไตยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ มีทักษะในการปฏิเสธ ด าเนินกิจกรรม เช่น การจัดฝึก เพ่ิมข้ึน ภัยของยาเสพติด
ภาคเอกชน  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ การใช้และการชักจูงให้ อบรม*การจัดกิจกรรมให้ความ ท่ีทักษะในการปฏิเสธ
ผู้น าชุมชน  อาสาสมัคร ประชาชน ใช้ยาเสพติด รู้ด้านกฏหมาย/การป้องกัน การใช้และการถูกชักจูง
 เยาวชนในต าบลตาเนิน 2.เพ่ือให้ทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหายาเสพติด/การจัด ให้ใช้ยาเสพติด

ของสังคมมีจิตส านึก ระเบียบสังคม/การส่งเสริมหลัก 2.ทุกภาคส่วนของคน
มีความตระหนักใน ประชาธิปไตย มีจิตส านึก มีความ
การต่อต้านยาเสพติด ตระหนักร่วมกันใน
แลเข้ามามีส่วนร่วม การต่อต้านยาเสพติด
ในการแก้ไขปัญหายา และเข้ามีส่วนร่วมใน
เสพติด การแก้ไขปัญหายา
3.เพ่ือให้ความรู้ความ เสพติด

เข้าในการกฏหมาย

เทิดทูนต่อสถาบัน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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24 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 1.จัดกิจกรรมพระเกียรติร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50ผู้เข้า 1.เป็นการเฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัด

การปกป้องสถาบันส าคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้า กับภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมมี พระบาทสมเด็จพระเจ้า
ของชาติ อยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า เน่ืองนโวกาสวันส าคัญต่าง ๆ ความจงรักภักดีต่อ อยู่หัวฯ สมเด็จพระ

พระบรมราชินีนาถและ 2.จัดกิจกรรม อบรม พระมหากษตริย์ นางเจ้าพระบรมราชินินาถ

พระบรมวงศานุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ สร้าง และพระบรมวงศานุวงศ์
2.เพ่ือแสดงออกซ่ึงความ ความมีส่วนร่วมในการปกป้อง เน่ืองในวโรกาสส าคัญ
จงรักภักดีต่อสถาบัน เทิดทูนสถาบันฯ ต่าง ๆ
พระมหากษัตริย์ 3.จัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 2. ประชาชนได้แสดง
3.เพ่ือส่งเสริมการจัด เอกชนและประชาชนในการ ออกซ่ึงความจงรัก
กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ สร้างความรักความสามัคคี ภักดีต่อสถาบัน
เอกชน ประชาชนในการ ในหมู่คณะและในองค์กร พระมหากษัตริย์
สร้างความสามัคคีในหมู่ 4.ประสานงานและสนับสนุน 3.การส่งเสริมกิจกรรม
คณะ การด าเนินการตามแผนงาน/ ร่วมกับภาครัฐ เอกชน
4.เพ่ือให้ประชาชน โครงการท่ีศูนย์ปรองดอง ประชาชนในการ
ตระหนักและจิตส านึก สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป สร้างความสามัคคีใน
เทิดทูนต่อสถาบัน ระดับท้องถ่ิน อ าเภอและ หมู่คณะ

จังหวัดก าหนด 4.ประชาชนตระหนัก
และมีจิตส านึกเทิดทูน
ต่อสถาบัน

25 กิจกรรม 5 ส. เพ่ือส่งเสริมและสร้าง จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 เกิดความเป็นระเบียบ ส านักปลัด
ความเป็นระเบียบในการ ผู้เข้าร่วม เรียบร้อยในการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมได้ ปฏิบัติงาน

รับประโยชน์

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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26 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิต เพ่ือสร้างคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 บุคลากรมีจิตส านึก ส านักปลัด

ส านึกป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน ในการท าความดี ผู้เข้าร่วม ในคุณธรรมและ
กิจกรรมได้ จริยธรรม
รับประโยชน์

27 อบต.ตาเนินพบประชาชน เพ่ือเป็นการอ านวยความ จัดกิจกรรมออกให้บริการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
สะดวกให้แก่ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล ผู้เข้าร่วม สะดวกในการใช้
ในการติดต่อราชการและ ตาเนิน กิจกรรมได้ บริการจาก อบต.
ให้บริการงานต่าง ๆ รับประโยชน์
ของ อบต.

28 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เพ่ือเทิดทูนรักษาสถาบัน ส านักปลัด
ต่อพระบรมราชชนนี กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ประชาชนได้ พระมหากษัติรย์
พันปีหลวง ร่วมแสดงความ

จงรักภักดีและ

เฉลิมพระเกียรติ

29 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เพ่ือเทิดทูนรักษาสถาบัน ส านักปลัด
ต่อพระบาทสมเด็จพระ กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ประชาชนได้ พระมหากษัติรย์
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราช ร่วมแสดงความ

บรมนาถบพิตร จงรักภักดีและ

เฉลิมพระเกียรติ

30 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ได้พัฒนาบ ารุงศาสนาและ ส านักปลัด
ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมโครง จริยธรรมคุณธรรมใน
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง การมีคุณธรรม การด าเนินชีวิตประจ าวัน
 อบต.ตาเนิน ต าบล พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน อบต.ตาเนิน จริยธรรมใส

การท างาน

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

[239]



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 วันท้องถ่ินไทย 1.เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณา จัดงานวันท้องถ่ินไทย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 1.บุคลากรในสังกัด ส านักปลัด

ธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ ผู้เข้าร่วมงานได้ อบต.ตาเนิน ได้ส านึก
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับประโยชน์ พระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ทรงโปรด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระหม่อมจัดต้ัง"สุขาภิบาล รัชกาลท่ี 5ท่ีได้ทรงโปรดเกล้า

ท่าฉลอม" อันเป็นจุดเร่ิม โปรดกระหม่อมจัดต้ัง
ต้นของการกระจายอ านาจ "สุขาภิบาลท่าประชาชนได้

การปกครองในระบอบ รับความเร่ิมต้นของการ
ประชาธิปไตย กระจายอ านาจในองค์กร
2.เพ่ือเป็นการสร้างความ ปกครองส่วนท้องถ่ิน
รัก ความสามัคคี ความ 2.บุคลากรในสังกัด
สัมพันธ์อันดี และการมี อบต.ตาเนิน เกิดความรัก
ส่วนร่วมของบุคลากรใน ความสามัคคีความสัมพันธ์

อบต.ตาเนิน อันดี เกิดการมีส่วนร่วม
3.เพ่ือส่งเสริมความปรอง กันมากย่ิงข้ึน
ดอง ความสมานฉันท์อัน
เป็นบ่อเกิดความรัก
ความสามัคคี อันน าไปสู่
ความเข้มแข็งของหน่วย
งานตามนโยบายรัฐบาล

32 โครงการก่อสร้างท่ีอ่านหนังสือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ สถานท่ีอ่านหนังสือ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีท่ีส าหรับอ่าน ส านักปลัด
ประจ าหมู่บ้าน ข่าวสาร  ข้อมูลต่างๆ พิมพ์ 14 หมู่บ้าน ประชาชนใน หนังสือเพ่ิมพูนความรู้

พ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมท่ี
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33 ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท าความรู้ 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึก ผู้บริหาร สมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด

เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น อบรมมีความรู้ ความ พนักงานส่วนต าบลและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับ พนักงานจ้างในสังกัด ได้รับความรู้ เก่ียวกับการบริหารจัดการ

(Knowledge Management: การจัดการความรู้ อบต.ตาเนิน เพ่ิมข้ึน ความรู้  (Knowledge 
KM) (Knowledge Management:KM)

Management:KM) และการจัดการความรู้ของ

และจัดการความรู้ของ อบต.ตาเนิน เป็นไปอย่าง
อบต.ตาเนิน เป็นไปอย่าง มีรูปธรรม
มีรูปธรรม 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2.เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เรียนรู้จากประสบการณ์ จากประสบการณ์ใน
ในการท างานเป็นคณะ การท างานเป็นคณะ
3.มีการส่งเสริมให้ 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคลากรมีการพัฒนา ได้พัฒนาความรู้ความ

ความรู้ความสามารถ สามารถเพ่ิมข้ึนอย่าง

อย่างต่อเน่ือง ต่อเน่ือง

34 โครงการหนังสือพิมพ์และ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ จัดซ้ือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนพนักงานลูกจ้างได้ ส านักปลัด
วารสาร ข่าวสาร  ข้อมูลต่างๆ หมู่บ้าน 14 หมู่และท่ีท าการ อบต. ประชาชนใน อ่านเพ่ิมพูนความรู้

พ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ จัดประชุมประชาคมต าบล  จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมเวที ประชาชนได้รับความรู้เร่ือง ส านักปลัด

การอบรมประชุมสัมมนาและ การท าประชาคม และ 2 คร้ัง สนับสนุนประชาคม ประชาคมไม่ การท าประชาคม 
จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน เป็นการรวมกลุ่มประชาคม สัมมนาให้กับผู้แทนชุมชน น้อยกว่าร้อยละ
การประชุมประชาคม จ านวน 2 คร้ังจัดประชุมประชาชน 50ของเป้าหมาย

ท้ัง 14 หมู่บ้าน ท่ีต้ังไว้
37 ก่อสร้างเวทีการแสดง เพ่ือจะได้มีเวทีในการจัดกิจ ก่อสร้างหรือจัดท าเวทีเพ่ือใช้ใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมเวที ประชาชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

ปราศรัย/ เสวนาและจัดกิจกรรม กรรมอบรมในวาระต่างๆ กิจกรรมแสดงการปราศรัยและ ประชาคมไม่ จัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ประจ าต าบล ในโอกาสวันส าคัญจ านวน 1 เวที น้อยกว่าร้อยละ พร้อมเพรียง

50ของเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้

38 โครงการปรับปรุง บ ารุงรักษา เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ อุดหนุนหมู่บ้านในการจัดหาอุปกรณ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าว ส านักปลัด
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน หอกระจายข่าว และบ ารุงรักษา ประชาชนใน สารอย่างรวดเร็วและเข้าใจ

ข้อมูลข่าวสาร ได้รับทราบข่าวสารอย่างท่ัวถึง จ านวน  14 หมู่บ้าน พ้ืนท่ีได้รับ ในข่าวสารน้ัน
ประโยชน์

39 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการประชา- จัดท าเว๊ปไซต์ต าบลและเช่าพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนรับทราบข้อมูล ส านักปลัด
ส าหรับบุคลากรและประชาชน สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ เว๊ปไซต์ต าบล ประชาชนใน ข่าวสารอย่างรวดเร็วและ

ประชาชนได้รับทราบ พ้ืนท่ีได้รับ เข้าใจในข่าวสารน้ัน 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง ประโยชน์ อย่างท่ัวถึง

40 โครงการจัดท าป้ายส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในการประชา- จัดท าป้ายส่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนรับทราบข้อมูล ส านักปลัด
ข้อมูลข่าวสาร สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของอบต. ประชาชนใน ข่าวสารอย่างรวดเร็วและ

ประชาชนได้รับทราบ ประจ าหมู่บ้านท้ัง 14 หมู่บ้าน พ้ืนท่ีได้รับ เข้าใจในข่าวสารน้ัน 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง ประโยชน์ อย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
41 อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 พนักงานส่วนต าบลและ ส านักปลัด

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 มีความรู้และปฏิบัติตาม ส่วนต าบลและประชาชนใน ผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้
แก่พนักงานส่วนต าบลและ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ท้องถ่ิน จ านวน 1 คร้ัง/ปี กิจกรรมได้ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ประชาชนในต าบลตาเนิน ทางราชการ พ.ศ.  2540 รับความรู้เพ่ิม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

 ได้อย่างถูกต้อง ข้ึน ของทางราชการ พ.ศ.
2540  ได้อย่างถูกต้อง

42 ป่ันดีมีสุข 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี ประชาชนในต าบลตาเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 1.ประชาชนมีสมรรถภาพ ส านักปลัด
สมรรถภาพร่างกายแข็งแรง ได้แก่ เด็ก เยาวชน และ ผู้เข้าร่วมโครง ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกล ประชาชนท่ัวไป การได้ออก มีสุขภาพดีห่างไกลโรค
โรคเบาหวาน โรคความดัน ก าลังกาย 2. ประชาชนได้รับการ
โลหิตสูง โรคหลอดเลือด ส่งเสริมและเกิดการ
หัวใจและโรคมะเร็งบาง ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ชนิด สุขภาพด้านการรับ
2.เพ่ือปรับเปล่ียนและ ประทานอาหารและ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การออกก าลังกายท่ี
ของประชาชน ด้านการ เหมาะสม
รับประทานอาหาร และ 3.ประชาชนมีเจตคติท่ี
การออกก าลังกายท่ี ดีต่อการออกก าลังกาย
เหมาะสม 4.เกิดการรวมกลุ่มใน
3.เพ่ือส่งเสริมประชาชน การป่ันจักรยานเพ่ือ
ทุกเพศทุกวัยมีเจตคติท่ี ออกก าลังกายมากข้ึน
ดีในการออ าก าลังกาย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการการจัดงานพระราชพิธี เพ่ือถวายความจงรักภักดี อุดหนุนการจัดงานจัดงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 การจัดงานพระราชพิธี ส านักปลัด

รัฐพิธีและงานพิธีอ าเภอเนินสง่า ถวายเป็นราชสักการะใน พระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี ประชาชนแสดง รัฐพิธีและงานพิธี
จังหวัดชัยภูมิ วโรกาสวันเฉลิมพระชนม อ าเภอเนินสง่า ความจงรักภักดี บรรลุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

และพระราชวงศ์
44 พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์ เพ่ือปรับปรุงและพัมนาศูนย์ อุดหนนุนองค์การบริหารส่วน 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 ร้อยละ 100 เป็นแหล่งรวบรวมศูนย์ ส านักปลัด

รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ ต าบลหนองฉิม พนักงานได้รับ ข้อมูลข่าวสาร
การจ้างขององค์กรปกครองส่วน การจ้างขององค์การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร
ท้องถ่ินระดับอ าเภอเนินสง่า  ส่วนต าบลระดับอ าเภอและ

ศูนย์ประสานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเนินสง่า

ให้สามารถบริการหน่วยงาน

ทางราชการและประชาชน

ท่ัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

45 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ100 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ ส านักปลัด
ผู้ประสบภัยพิบัติอ าภอเนินสง่า ผู้ประสบภัยพิบัติในเขต ในเขตอ าเภอเนินสง่า ผู้ประสบภัยพิบัติ ภัยพิบัติในเขตอ าเภอเนินสง่า

อ าเภอเนินสง่า (อุดหนุนอ าเภอเนินสง่า) ได้รับการช่วย ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เหลือ
46 จ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน เพ่ือเป็นการจัดหางาน นักเรียน นักศึกษา ในต าบลท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัด

ช่วงปิดภาคเรียนนต าบล แนะแนวอาชีพ จ้างแรงาน ว่างงานในช่วงปิดภาค่รียน ผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีว่างงานในช่วงปิด
นักเรียน นักศึกษาใน โครงการมี ภาคเรียนมีงานท า 
ช่วงปิดภาคเรียนให้มี รายได้เพ่ิมข้ึน และมีรายได้เสริม
รายได้เสริม

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 โครงการ To Be Number One เพ่ือเป็นการพัฒนาสุขภาพ เด็ก  เยาวชน และประชาชนทุกระดับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 เด็ก  เยาวชน และประชาชน ส านักปลัด

และส่งเสริมการกีฬา เพ่ือ ในต าบล ผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกระดับมีสุขภาพและ
สร้างโอกาสให้เยาวชนได้ ได้รับประโยชน์ พลานามัยท่ีดี
พัฒนาทักษะด้านกีฬาเพ่ือ
หลีกเล่ียงการหมกมุ่นและ
ม่ัวสุมส่ิงอบายมุขและ
ยาเสพติด

48 เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร เพ่ือให้การเลือกต้ังนายก อบต. จัดด าเนินการเลือกต้ังสมาชิก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนท่ีมาใช้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน ส านักปลัด
ท้องถ่ิน และสมาชิก อบต. เป็นไปตาม สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน สิทธ์ิเลือกต้ังไม่น้อย การปกครองท้องถ่ินตนเอง

ฏกหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก กว่าร้อยละ 80 ตามระบอบประชาธิปไตย
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างร่องระบายน้้าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้้าเน่า กว้าง  0.40 เมตร  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้้ามี ประชาชนมีการระบายน้้า กองช่าง

จากบ้านนายมนตรี เสียและป้องกันน้้าท่วมขัง ยาว  200 เมตร การระบายน้้า ท่ีดีต่อระบบน้้าเสีย 
ครองหนองขามถึงหนองสระ  ลึก 0.40 เมตร เน่าเสียถึง และการล้าเลียงน้้าเสีย
หมู่ท่ี 2 ร้อยละ 50

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง   6   เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
เหล็กสายรอบหนองเม็ก คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ยาว   500  เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ท่ี 2 และสะดวกสบาย หนา 0.15 เมตร มีความสะดวก

3 ก่อสร้างรางส่งน้้าคอนกรีต เพ่ือเกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 4  เมตร ยาว 500 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 เกษตรกรมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง
จากทางรถไฟถึงหนองเม็ก ในการเกษตรอย่างเพียง ประชาชนมี เพียงพอ
หมู่ท่ี 2 พอ ความพึงพอใจ

มากข้ึน

(พ.ศ.  2566 - 2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัมนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02/1
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  4  เมตร ยาว  62 เมตร  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากสามแยกหมู่บ้านถึง คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา 0.15  เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านนายอาจ  อุสาห์งาน และสะดวกสบาย มีความสะดวก
หมู่ท่ี 2 มากข้ึน

5 ปรับปรุงถนนสายจากหมู่ 2 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  4  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
 -เขตติดต่อบ้านม่วง ต้าบล คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา  0.15 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ช่อระกา อ้าเภอบ้านเหล่ือม และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  4  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากบ้านนางสายสุณี คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา  0.15 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงสายรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  4 เมตร ยาว 485 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กจากหนองเม็กถึงทาง คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม ฟนา  0.15 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
รถไฟ  หมู่ท่ี  2 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง   5   ม. ยาว   320  ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กรอบหมู่บ้านจากบ้าน คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา 0.15  เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
นางอ้าไพถึงศาลปู่ตา หมู่ท่ี 3 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กหน้าบ้านนายโชคชัย คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา  0.15 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
สิริพรปรีดา ไปทางรถไฟ และสะดวกสบาย มีความสะดวก
หมู่ท่ี 3 มากข้ึน

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กถนนไปบ้านดอนเปล้า คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา 0.15 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี  3 และสะดวกสบาย มีความสะดวก
มากข้ึน

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
ซอยบ้านนายพิมพ์  จงเจนกลาง คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม หนา 0.15  เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ท่ี  3 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน

12 ลงลูกรังถนนไปฝายก้ันน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ลงลูกรังถนนไปฝายก้ันน้้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

บึงละหานลูกนก คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม บึงละหานลูกนก ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย มีความสะดวก

มากข้ึน
13 ยกร่องพูนดินถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง   8 ม.  หนา  1  ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้เส้นทาง กองช่าง

นายสันต์ ค้าโคถึงสวนนาย คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม  ยาว  1,500   ม. ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
มานิตย์ ฤทธ์ิก้าลัง หมู่ท่ี 9 และสะดวกสบาย มีความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

มากข้ึน

14 ก่อสร้างระบบระบายน้้าท้ิง เพ่ือให้มีการระบายน้้าเน่า กว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้้ามี ประชาชนมีการระบายน้้าท่ีดี กองช่าง

จากบ้านนายเมฆ ไม้สันเทียะ เสียและป้องกันน้้าท่วมขัง ยาว  200 เมตร  การระบายน้้า ต่อระบบน้้าเสีย 

ถึงบ้านนางบุญมา สอนอินทร์ ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึง และการล้าเลียงน้้าเสีย

หมู่ท่ี  14 ร้อยละ 50

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหากระแส ขยายเขตไฟฟ้า ดังน้ี
หมู่ท่ี  3 ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าไม่เพียง  1.ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

พอ สามารถ  ละหานนอก ประชาชนมี ใช้เพียงพอในการด้ารงชีพ

 2.ขยายเขตไฟฟ้าบ้านางเหมือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟ้าใช้

อุ่นเมือง
3. ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

สมส่วน นาคพินิจ
4.ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

จ้าลอง จบเจนกลาง
 5.ขยายเขตไฟฟ้าบ้านางตุ้ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เกสันเทียะ
 6.ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ทองย้อย  พยอมสันเทียะ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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มาตรการท่ี  7.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน  และท้องถ่ินในการจัดให้มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่และแหล่งน ้าชุมชุน  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น ้าในภาคเกษตรอย่างเพียงพอ

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างฝาย คสล. คลองบง เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  12 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 60 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

ตอนบน  หมู่ท่ี  2 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
2 ซ่อมแซมฝาย คสล. ล้าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  12 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

ยางตอนล่าง  หมู่ท่ี  2 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ สินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า
        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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แผนงานการเกษตร
การขุดลอกคลอง สระน ้า

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ลอกคลองแม่ใหญ่พร้อม เพ่ือให้ประชาชน ลอกคลองแม่ใหญ่พร้อม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ท้าถนนเลียบคลองใหญ่ มีน ้าใช้ในการท้าการเกษตร ท้าถนนเลียบคลองใหญ่ ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ท่ี 2 น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

2 ก่อสร้างคลองส่งน ้าท่อใต้ เพ่ือให้ประชาชน กว้าง   50   เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ดินน ้าบึงละหานลูกนก มีน ้าใช้ในการท้าการเกษตร ยาว   50   เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ไปท่ีนาหมู่บ้านโนนไร่ ลึก   2  เมตร ไว้ใช้ในการเกษตร ตลอดทั งปี

หมู่ท่ี 3

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ยุทธศาสาตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพภาพและขึดความสามารถด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมการเล้ียงไก่พันธ์ุไข่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุ่มเล้ียงไก่พันธ์ุไข่ หมู่ท่ี 1-14 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด

 หมู่ท่ี  1-14 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน มากข้ึน
มีรายได้

2 ส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ - เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ - กระบือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีอาชีพในการ ส านักปลัด
กระบือ หมู่ท่ี 1-14 และสร้างรายได้ให้แก่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ให้ตนเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

                  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
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สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 4.00 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กสาย ทล.2180 ทางคมนาคมใช้อย่าง หนา 0.15 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ท่ี 10 บ้านเนินทอง เหมาะสมและสะดวก ยาว 1,260  เมตร มีความสะดวก

ต าบลตาเนิน เช่ือมต่อบ้าน สบาย มากข้ึน

ดอนเปล้า ต าบลบ้านเหล่ือม

อ าเภบ้านเหล่ือม จังหวัด

นครราชสีมา
2 ก่อสร้างสะพานถนนเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดกว้าง  9  เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

การเกษตรสายท่าข้าม คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม  ยาว  35.00  เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ท่ี  5 และสะดวกสบาย มีความสะดวก

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

        แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาความเข็มแข้งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ัง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)     คาดว่าจะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง กว้าง  6.00 ม. หนา 0.15  ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

เหล็กสายบ้านเนินทอง คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม  ระยะทาง  2,180 ม. ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงบ้านโนนไร่ และสะดวกสบาย หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่ มีความสะดวก

 น้อยกว่า 13,080 ตารางเมตร มากข้ึน
4 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้ กว้าง   8   ม.  หนา  0.04  ม. 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีเส้นทางคมนาคมภายใน ยาว   5,100    ม. ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
สายบ้านโนนไร่ ถึง บ้านตาเนิน หมู่บ้านได้สะดวกย่ิงข้ึน  ปริมาตร   1,632   ลบ.ม. มีความสะดวก

มากข้ึน
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีความ พ้ืนผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

สายบ้านโนนไร่ ต าบลตาเนิน -  สะดวกในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
เช่ือมต่อบ้านข้ีเหล็ก ผลผลิตทางการเกษตร ยาว  เมตร  มีความสะดวก
 ต าบลกะฮาด มากข้ึน

6 ซ่อมสร้างผิวจราจรถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง  8  เมตร 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
ลาดยางสายบ้านตาเนิน ทางคมนาคมใช้อย่าง หนา 0.04  เมตร  ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ต าบลตาเนิน เช่ือมต่อบ้าน เหมาะสมและสะดวก ปริมาตร 1,120  ลบ.ม. มีความสะดวก
ช่อระกา ต าบลบ้านช่อระกา สบาย ยาว3,500  เมตร มากข้ึน
อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัด
นครราชสีมา

7 ก่อสร้างถนนลาดยางชนิด เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 8  เมตร   14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ทางคมนาคมใช้อย่าง ยาว 3,500 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ตาเนินถึงบ้านช่อระกา เหมาะสมและสะดวก หนา  0.04  เมตร มีความสะดวก
หมู่ท่ี  11 สบาย  ปริมาตร 1,120  ลบ.ม. มากข้ึน

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ก่อสร้างถนนลาดยางชนิด เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 8  เมตร  14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ทางคมนาคมใช้อย่าง ยาว 3,500 เมตร ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ภายในหมู่บ้าน เหมาะสมและสะดวก หนา  0.04  เมตร มีความสะดวก

หมู่ท่ี  13 สบาย ปริมาตร 1,120  ลบ.ม. มากข้ึน
9 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

บ้านโนนคูณ-ดอนเมืองพรม ทางคมนาคมใช้อย่าง ปริมาตร 1,125 ลบ.ม. ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ท่ี  7 เหมาะสมและสะดวก  หนา 0.15 ม. มีความสะดวก

สบาย มากข้ึน
10 ก่อสร้างถนน คสล. จาก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น กว้าง  6 ม. หนา 0.15 ม. 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองช่าง

บ้านโกรกกุลาถึงหนองผักชี ทางคมนาคมใช้อย่าง ยาว  3,000   ม.  ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 หมู่ท่ี  8 เหมาะสมและสะดวก ปริมาตร  2,700   ลบ.ม. มีความสะดวก

สบาย มากข้ึน

รวม 10 โครงการ 121,500,000 121,500,000 121,500,000 121,500,000 121,500,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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มาตรการท่ี  7.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน  และท้องถ่ินในการจัดให้มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่และแหล่งน ้าชุมชุน  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น ้าในภาคเกษตรอย่างเพียงพอ

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างฝายละหานลูกนก เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน กว้าง  30   เมตร   30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

หมู่ท่ี  3 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร ผนังฝายสูง  3.50  เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
อุปโภคและบริโภค สันฝายสูง2.00 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
2 ก่อสร้างคลองส่งน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 2,3,4,10 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ด้วยไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ระยะทาง  5,000 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
หมู่ท่ี 2,3,4 ส้าหรับการอุปโภค กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร
3 ก่อสร้างคลองส่งน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ระยะทาง  2,000 เมตร 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

คอนกรีตหมู่ท่ี 6 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร
4 ก่อสร้างคลองส่งน ้า  เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี  4 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ระยะทาง 2,500 เมตร ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

การเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาความเข็มแข้งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ัง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า
        แผนงาน การเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างคลองส่งน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีต 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ท่ี  14 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ หินดาดจาก 3 แยก ป๊ัมน ้ามัน- ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค หนองฉิมน้อย  ระยะทาง น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

700 เมตร การเกษตร
6 พัฒนาบึงละหานลูกนก เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บึง ปรับปรุงพื นท่ีและมีการก่อ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 50 สามารถรองรับนักท่อง กองช่าง

เพ่ือการท่องเท่ียวและ ละหานลูกนกเป็นแหล่ง สร้างอาคารและห้องสุขา (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมี เท่ียวและมีความปลอด
อนุรักษ์ ท่องเท่ียวและจุดบริการ อาคารกว้าง 8.00 เมตร การท่องเท่ียว ภัยสะอาดปราศจากวัชพืช

ด้านท่องเท่ียวและส่ิง ยาว 20 ม. และเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
อ้านวยความสะดวก ห้องน ้า กว้าง 4 เมตร

ยาว 12 เมตร
7 คลองส่งน ้าคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างคลองส่งน ้าจากตาน ้า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 12 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ บึงบริบูรณ์-ล้าห้วยยางตอนกลาง ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค ระยะทางประมาณ 500 เมตร น ้าไว้ใช้ใน ตลอดทั งปี

กว้าง 2 เมตร การเกษตร
8 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง

 ล้าห้วยยางหมู่ท่ี 11 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร หมู่ท่ี 11 กว้าง 20 เมตร ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
สันฝายสูง2  ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. น ้าไว้ใช้ใน

การเกษตร
9 ขุดลอกล้าห้วยเสียว เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกล้าห้วยเสียว 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ กว้าง 5 เมตร ลึก 2 เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค ยาว   2,500    เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ท่ีเพียงพอ

10 ขุดลอกสระหนองแขม เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกล้าสระหนองแขม 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี  6 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ กว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ลึก 3.00 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ท่ีเพียงพอ

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ขุดลอกคลองสระน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกคลองสระน ้า 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ชลประทาน หมู่ท่ี 6 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ชลประทานเนื อท่ี 80ไร่ ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค กว้าง 100 เมตร ลึก 3เมตร  อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ท่ีเพียงพอ ยาว  100 เมตร

12 ขุดลอกสระหลวง เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกสระหลวง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี  7 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ กว้าง 100 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค  ลึก  3 เมตร  อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ท่ีเพียงพอ

13 ขุดลอกล้าห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกล้าห้วยยาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
(สระน ้างาม)ถึงนา แหล่งเก็บกักน ้าใช้ (สระน ้างาม) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ
นายส้าราญ เคนสันเทียะ ส้าหรับการอุปโภค ขนาดกว้าง 15 ม. อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
หมู่ท่ี 13 ยาว 1,000 ม.

14 ขุดลอกล้าห้วยยาง(สายนาดี) เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกล้าห้วยยาง(สายนาดี) 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 13 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ขนาดกว้าง 25 ม. ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ยาว 930 ม. อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
15 ขุดลอกล้าห้วยยาง เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกล้าห้วยยาง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

(แยกสายโกรกผักหวาน) แหล่งเก็บกักน ้าใช้ (แยกสายโกรกผักหวาน) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ
หมู่ท่ี 13 ส้าหรับการอุปโภค กว้าง 12 ม.ยาว 800 ม. อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

16 ขุดลอกหนองประดู่ปุ่ม เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขุดลอกหนองประดู่ปุม 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
 หมู่ท่ี  5 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ มีพื นท่ีประมาณ 19  ไร่ ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ท่ีเพียงพอ

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน ้า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าห้วยยางตอนกลาง แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ล้าห้วยยางตอนกลาง ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ
หมู่ท่ี  13 ส้าหรับการอุปโภค อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

18 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยยาง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 50 ฝายกักเก็บน ้าได้ดี และมี กองช่าง
ล้าห้วยยางหมู่ท่ี 13 ท่ีเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร ตอนกลาง ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า

น ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

รวม 18  โครงการ 159,060,000 159,060,000 159,060,000 159,060,000 159,060,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือใช้ในภารกิจของ เคร่ืองขยายเสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
และวิทยุ กิจการสภา ในการ พร้อมไมโครไฟน

ประชุมสภาฯ และการประชุมอ่ืนๆ

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โทรทัศน์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
และวิทยุ ในการปฏิบัติราชการของ จ านวน  1  เคร่ือง

อบต.

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือดูแลความปลอดภัยทรัพย์สิน โทรทัศน์วงจรปิด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
และวิทยุ ภายในบริเวณ อบต.

4 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ให้ 1. สายสูบน  า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด
ภายใน ดับเพลิง เพียงพอและเหมาะสมต่อการ 2. สายส่งน  า

ปฏิบัติงาน ท าให้งานป้องกัน 3.ข้อต่อสายส่งน  าพร้อม
และบรรเทาสาธารณภัย วาล์วเปิด -ปิด
มีประสิทธิภาพมากขึ น 4. หัวฉีดดับเพลิง

5. ชุดดับเพลิง
6. กรวย
ฯลฯ

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ เคร่ืองพ่นยา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1  เคร่ือง 

           บัญชีครุภัณฑ์
          แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

              องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน   อ าเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี หมวดแผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 03
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เป้าหมาย หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้ในการอ านวยความ รถจักรยานยนต์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองคลัง
พาหนะและขนส่ง สะดวกในการปฏิบัติงานราชการ จ านวน  1   คัน

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้ในการอ านวยความ รถจักรยานยนต์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง
พาหนะและ สะดวกในการปฏิบัติงาน จ านวน  1   คัน
ขนส่ง ราชการ

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการอ านวยความ เคร่ืองช่ังดิจิตตอล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
สะดวกในการปฏิบัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง
ราชการ

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้ในการอ านวยความ รถบรรทุก  (ดีเซล) 896,000 896,000 896,000 896,000 896,000 กองช่าง
พาหนะและ สะดวกในการปฏิบัติงาน จ านวน  1   คัน
ขนส่ง ราชการ

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้ในการอ านวยความ รถยนต์โดยสาร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กองการศึกษา
พาหนะและ สะดวกในการรับ-ส่งนักเรียน จ านวน  1  คัน  ศาสนา
ขนส่ง และวัฒนธรรม

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ล าโพง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
และวิทยุ ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้อ านวยความสะดวก รถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด
พาหนะและ ในการรับส่งผู้ป่วย
ขนส่ง

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้ในการอ านวยความ อุปกรณ์อ่านบัตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์ สะดวกในการปฏิบัติงาน แบบเอนกประสงค์

ราชการ

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือป้องกันการเกิดโรคระบาด  เคร่ืองพ่นหมอกควัน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
การเกษตร  ในชุมชน จ านวน 2 เคร่ือง

15 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือใช้ในการออกก าลัง เคร่ืองออกก าลังกาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา

กาย กลางแจ้ง  ศาสนา
1. เคร่ืองบริหารข้อเข่า วัฒนธรรม
2.เคร่ืองชิทอัพหน้าท้อง
3.ลู่ว่ิงอเนกประสงค์
4.เคร่ืองดึงไหล่  

5.เคร่ืองบริหารข้อสะโพก
6.เคร่ืองจักรยานบริหาร
ข้อเข่า
7.เคร่ืองออกก าลังกาย
แขนขาลดหน้าท้อง
8.เคร่ืองบริหารไหล่และ
ข้อสะโพก
9.เคร่ืองว่ิงเดินแบบเบา
สลับซ้าย-ขวา แบบติดเบรค
10.เคร่ืองบริหารข้อสะโพก
แบบเหว่ียงซ้าย-ขวา
 ฯลฯ

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า จัดซื อและติดตั งไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด
และวิทยุ ใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ส่องสว่างพลังงาน

แสงอาทิตย์
(Soar Cell)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้ในการอ านวยความ รถบรรทุก (ดีเซล) 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 ส านักปลัด

พาหนะและ สะดวกในการปฏิบัติงาน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
ขนส่ง ราชการ กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุด  

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ

(แบบธรรมดา)
(บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2563)

18 การรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองสูบน  าแบบ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
สงบภายใน การเกษตร หอยโขง

(ตามบัญชีครุภัณฑ์
ปี 2563

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ คุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในห้องประชุมสภา เก้าอี ล้อเล่ือน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด
อบด.

20 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ คุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื อเก้าอี พลาสติก เก้าอี พลาสติกแบบมี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด
แบบมีพนักพิง  ส าหรับใช้ พนักพิง
กิจการงาน อบต.

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

21 การรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการบริการ เคร่ืองท าน  าร้อน- 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ส านักปลัด
สงบภายใน งานบ้านงานครัว ประชาชนในการติดต่อ น  าเย็น ตั งพื นขนาด

ราชการ 2 ก๊อก 

22 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพ่ือใช้บริการดูดส่ิงปฏิกูล รถยนต์ดูดส่ิงปฏิกุล 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักปลัด
พาหนะและขนส่ง ให้กับประชาชน ชนิด 6 ล้อ  ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า
3,000 ลิตร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ส่วนที ่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้น
จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แจ้งตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

แบบที่  2    แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 
ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

http://www.dla.go.th/
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3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้ งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 
   
 


