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๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอด่านขุนทด  เป็นระยะทาง  
 10  กิโลเมตร  ไปตามถนนสาย  ด่านขุนทด – หนองแวง 
 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลส านักตะคร้อ  กิ่งอ าเภอเทพารักษ์  และต าบลพันชนะ 
    อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหินดาด  และต าบลตะเคียน  อ าเภอด่านขุนทด 
    จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลหนองแวง  กิ่งอ าเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นลูกคลื่นลอนลาด  ความลาดชันของพ้ืนที่  ๒ – ๖  

เปอร์เซ็นต์มีที่ราบบริเวณพ้ืนที่ทางตะวันออกและมีคลองล าชียงไกลไหลผ่านทางตอนใต้และตะวันออก  และล า
ห้วยชันโพรงทางตะวันตก 

ต าบลบ้านเก่า  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๘๘.๒๙  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
๕๕,๑๘๐  ไร่  แบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น 
  - พ้ืนที่ชุมชนและท่ีอยู่อาศัย ประมาณ             ๗๑๔   ไร่ ร้อยละ     ๑.๓ 
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม  ประมาณ        ๑๐,๓๒๒   ไร่ ร้อยละ     ๑๘.๗ 

1  



๒ 
 

  - พ้ืนที่สาธารณประโยชน์  ประมาณ            ๕๑๖    ไร่ ร้อยละ     ๑.๐๒ 
  - พ้ืนที่ป่าสงวน   ประมาณ       ๔๓,๑๘๓    ไร่ ร้อยละ     ๗๘.๙๘ 

  ๑.๓  ลักษณะภูมอิากาศ 
ต าบลบ้านเก่ามีความสูงจากระดับน้ าทะเลอยู่ระหว่าง 200 - 250 เมตร สภาพ

ภูมิอากาศของต าบลบ้านเก่าจัดอยู่ ในประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน มีลมมรสุมหลักพัดผ่านคือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีอากาศชุ่มชื้น
และมีฝนตกชุก โดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม มีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว 
สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งพัดจากประเทศจีน และฤดูร้อน เริ่ม
ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลบ้านเก่าเป็นพ้ืนที่ราบสูง มีป่าและทิวเขาสูงกั้นเขต
แดนเป็นแนวยาว อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และในฤดูหนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็นโดยอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
33 อาศาเซลเซียส มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี 71 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 89% ความชื้น
สัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 49 % 

  ๑.๔  ลักษณะของดิน 
สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  บางแห่งเป็นพ้ืนที่ภูเขาจะเป็นดินลูกรัง  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

           แบ่งเขตการปกครองทั้งหมดออกเป็น    13   หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเก่า 176 288 323 611 นายสุรชาติ    ค าสิงห์นอก 
2 บ้านโนนสะเดา 64 104 114 218 นางนิตยา   วิเศษหมื่นไวย 
3 บ้านมะเริง 172 316 320 636 นายณรงค์   แกมขุนทด 
4 บ้านกลาง 138 256 292 548 นายพงษ์เทพ  ประเสริฐศรี 
5 บ้านสระพัง 212 377 427 805 นายจารึก   กงขุนทด 
6 บ้านวังโป่ง 185 305 280 585 นายบุญยัง    สีทอง 
7 บ้านน้อย 188 287 296 583 นายเกษม    กวดขุนทด 
8 บ้านกุดโดก 106 190 201 391 นายสมชาย  เบ้าจันทึก 
9 บ้านชัยพัน 143 211 228 439 นางรุ้งเพชร   อริยานุวัฒน์ 

10 บ้านสระพังเหนือ 168 335 346 681 นายสงกรานต์   สีถาน 
11 บ้านวังโป่งเหนือ 266 483 458 940 นายสมยศ   เกงขุนทด 
12 บ้านใหม่รุ่งเรือง 135 210 238 448 นายสุริยัน  รัตนวงศ์ 
13 บ้านวังโป่งบูรพา 139 273 270 543 นายประมุข    หมอกขุนทด 

รวมทั้งสิ้น 2,092 3,635 3,793 7,428  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA


๓ 
 

2.2  การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่บ้านละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร   

รวมทั้งสิ้น  7,428  คน  แยกเป็นชาย  3,635  คน  หญิง 3,793 คน 
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
   ช่วงอายุ 0 – 18 ปี หญิง 700 คน ชาย 686 คน 
   ช่วงอายุ 19 – 59 ปี หญิง 2,187 คน ชาย 2,135 คน 
   ช่วงอายุ 60 ขึ้นไป หญิง 906 คน ชาย 814 คน 

4. สภาพทางสังคม 
 

       4.1  การศึกษา 
      -  โรงเรียนประถมศึกษา            4 แห่ง 
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา              1 แห่ง   
   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน     7      แห่ง 

       4.2  สาธารณสุข 
   -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     1 แห่ง 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ   98.2 
  4.3  อาชญากรรม 
   -  
  4.4  ยาเสพติด 

-  สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ในปัจจุบัน
สถานการณ ์ การแพร่ระบาดยาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามีกลุ่มที่ใช้ยาเสพติด ๒ กลุ่มคือ 
กลุ่มวัยรุ่น  ซึ่งมีพฤติกรรมเรียนแบบการเสพยา เนื่องมาจากความอยากลอง  หรือท าตามเพ่ือนและกลุ่มวัย
ท างานเสพยาเสพติดโดยมีความเชื่อว่าสามารถท างานได้นานขึ้น  
  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

- ด้านการสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  มีจ านวน  2  คน  

- ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มี
จ านวน   1,638    คน  



๔ 
 

-  ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้พิการทพุพลภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพมี จ านวน    246   คน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
       5.1  การคมนาคมขนส่ง 
    -  การติดต่อกับอ าเภอด่านขุนทด ใช้เส้นทางรถยนต์ได้แก่ ถนนสายด่านขุนทด – 
หนองแวงเชื่อมต่อมาจากต าบลหนองแวงผ่านกลางต าบลบ้านเก่าไปยังเทศบาลด่านขุนทดเป็นถนนลาดยาง
สภาพไมดี่ 
   -  การติดต่อภายในต าบลและต าบลใกล้เคียง  ถนนสายด่านขุนทด – หนองแวง 
เชื่อมต่อจากต าบลหนองแวง  ผ่านหมู่ที่   1,12,7,6,11,13  ต่อไปยังเทศบาลด่านขุนทด  เป็นถนนลาดยาง  
สภาพไมดี่ 
   -  ถนนสายบ้านสระพัง – บ้านหนองพังโพด เชื่อมระหว่างถนนสายด่านขุนทด - 
หนองแวง  ผ่าน หมู่ที่ 5,10  กับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2164    ในต าบลตะเคียนเป็นถนนลูกรังสภาพ
ไม่ดีนัก 
   -  ถนนสายบ้านกลาง – กุดม่วง  ต าบลตะเคียน  เชื่อมระหว่างถนนสายด่านขุนทด - 
หนองแวง ในหมู่ที่  4  เป็นถนนลูกรัง  สภาพไม่ด ี

5.2  การไฟฟ้า 
   ปัจจุบันมีการบริการไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 

5.3  การประปา 
   ปัจจุบันมีการบริการประปาทุกหมู่บ้าน 

5.4  โทรศัพท์ 
   ประชากรส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ 
 5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
  จะมีบุรุษไปรษณีย์ส่งตามบ้าน 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

   6.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
   ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญสร้างรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นอันดับหนึ่ง แต่ผลผลิตที่ได้ของประชากรยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า เนื่องจากยังใช้พันธุ์พืชและวิธีการดั้งเดิม อีกท้ัง
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอนส่งผลให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เต็มที่ นอกจากท านาปลูกข้าวแล้ว หลังจากท่ีประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีระยะท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ๓ - ๔ เดือน เท่านั้น หลังจากนั้นก็
ว่างเว้นจากการเกษตรกรรม จึงท าให้เกษตรกรดิ้นรนหาท างานที่อ่ืนเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เช่น 
เดินทางไปรับจ้างเป็นคนงานตัดอ้อยในแถบภาคตะวันออกและรับจ้างในกรุงเทพฯ   

6.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตรและประมง 
   ประชาชนในเขตต าบลบ้านเก่า ไม่ท าประมงเป็นอาชีพ การท าประมง ในพื้นที่เป็นไป 

เพ่ือการใช้ ประกอบอาหารในครัวเรือน โดยมีล าห้วยในพื้นที่เป็นแหล่งหาปลาและสระน้ าขนาดเล็กใช้สัตว์น้ า
เพ่ือการ บริโภค  

๖.๓ การปศุสัตว์ 
ต าบลบ้านเก่า มีการปศุสัตว์ที่ส าคัญ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร มีฟาร์มเลี้ยงสุกร ขนาด  ๑,0๐๐ ตัว 
จ านวน ๑ แห่ง ที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 อยู่บ้านน้อย ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทดม จังหวัดนครราชสีมา 
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๖.๔ การบริการ  
   หลังจากท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีระยะท าการเกษตรในช่วง

ฤดูฝน ๓-๔ เดือน เท่านั้น หลังจากนั้นก็ว่างเว้นจากการเกษตรกรรม จึงท าให้เกษตรกรดิ้นรนหาท างานที่อ่ืน 
เพ่ือหารายได้ มาจุนเจือครอบครัว เช่น เดินทางไปรับจ้างเป็นคนงานตัดอ้อยในแถบภาคตะวันออกและรับจ้าง
ในกรุงเทพฯ 

๖.๕ การท่องเที่ยว  
   จังหวัดนคราชสีมา มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว ประเภทศิลปะ โบราณสถาน วัด

วาอาราม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น น้ าตก ภูเขา แม้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจะไม่ได้เป็น
ที่ตั้งของ สถานที่เหล่านั้น แต่ก็ให้ความส าคัญในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ราษฎรและผู้ที่สนใจได้ทราบและเห็น
ความ ส าคัญของสถานที่เหล่านั้น  

๖.๖ อุตสาหกรรม  
         ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุม่ดอกไม้จันทน์   1 กลุ่ม 
 - กลุ่มป่านศรนารายณ์    1 กลุ่ม 
 - กลุ่มสัมมาชีพ     1 กลุ่ม 
 - กลุ่มขนมไทย     1 กลุ่ม 

- กลุ่มทอผ้า    2 กลุ่ม 
- กลุ่มปลาร้าบอง    1 กลุ่ม 

 - กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก   1 กลุ่ม 
 - กลุ่มผ้าทอมือ    1 กลุ่ม 
 - กลุ่มแปรรูปพริกปรุงอาหาร  1 กลุ่ม 
 - กลุ่มเย็บผ้า    1 กลุ่ม 
 - กลุ่มท าไม้กวาดทางมะพร้าว  1 กลุ่ม 
  

 ๖.๘ แรงงาน  
   ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านา 

ปลูกข้าว ไร่มันปะหลัง ข้าวโพด ยางพาราเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลบ้านเก่าส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  นิกายเถรวาท 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ประเพณีสงกรานต์ 
  - ประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหก  สรงน้ าพระใหญ่ 
  - สรงน้ าพระพุทธรูปโบราณบ้านสระพัง 
  - เทศมหาชาติ 
  - ประเพณีเข้าพรรษา 
  - ประเพณีลอยกระทง 

  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   - ลูกประคบสมุนไพร 
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   - ภาษาถ่ินทีใ่ช้มีทั้งภาษาอีสานและภาษาโคราช 
  7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
   - กลุ่มป่านศรนารายณ์ 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    ล าห้วย  1 แห่ง  สระน้ า   6  แห่ง  

หนองน้ า  ๖  แห่ง  บ่อน้ าต้ืน  ๕  แห่ง  
ล าคลอง   - แห่ง  บ่อบาดาล  ๑3  แห่ง  
บึง   1 แห่ง  อ่างเก็บน้ า    1  แห่ง  
แม่น้ า    - แห่ง  ฝาย  ๗  แห่ง  
อ่ืนๆ (ระบุ) ท านบกั้นน้ า    ๑๔ แห่ง เหมือง     -  แห่ง  

8.2 ป่าไม้ 
  มีป่าสงวน 1 แห่ง คือ  ป่าไผ่หัวนาดง  598  ไร่ 
 8.๓ ภูเขา  

ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
8.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  อยู่ในสภาพปานกลางค่อนข้างเสื่อมโทรมเนื่องจากเคยถูกบุกรุกถางท ากิน 
9. อื่นๆ 
 9.1 มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบ้าน       3         รุ่น 
-   กลุ่มแม่บ้าน      11 กลุ่ม 
-  อสม.       11 กลุ่ม 
-  เยาวชน      11 กลุม่ 
9.2 ศักยภาพในต าบล 

   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
9.2.1 จ านวนบุคลากร     มีจ านวนทั้งสิ้น       43    คน    แยกเป็น   
-  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า      1 คน 
-  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   7 คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการคลัง      4 คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     6 คน 
-  ต าแหน่งในส่วนโยธา        4 คน 
-  ต าแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม       2 คน 
-  ลูกจ้างตามภารกิจ      18 คน 
-  ลูกจ้างทั่วไป        9 คน 

        9.2.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 13    คน   แยกเป็น 
                      -  คณะผู้บริหาร          4     คน 
                      -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            13      คน 
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ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 

๑. ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

     (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
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     (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

     (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

     (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

     (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

     (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

     (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

     (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

     (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

     (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

     (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

     (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

     (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

     (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

     (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

     (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

     (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

     (6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

     (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

     (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่ง
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ  

  ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเป็นกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปีต่อจาก
นี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

 ๑. วัตถุประสงค์ 

  ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
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  ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

  ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

  ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

  ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

  ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคภูมิภาค และโลก๖๑ 

 ๒. เป้าหมายรวม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ก าหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ประกอบด้วย 

  ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

  ๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

  ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและ
บริการ 
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  ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

  ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

  ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

     3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
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     5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

     6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น 

     7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

     8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

     9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการ
ของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

     10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาคประสานและพัฒนา
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

(๑)ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัว  ได้อย่างอบอุ่น 
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(๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้
ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 

๑.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

(๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย 
หนองบัวล าภู และเลย  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 

(๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  
ยโสธร และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาด
แคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

๑.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
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(๒)ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

“แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์” 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่ส าคัญ 
4. เป็นแหล่งอารยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5. เป็นประตูอีสาน ศูนย์โลจีสติกส์ และการค้าชายแดน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โลจีสติกส์ และ
การค้าชายแดน 

เป้าประสงค์รวม (Obgective) 

1. เพ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน

ทดแทน 
3. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
5. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
6. เพ่ือส่งเสริมระบบโลจีสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics lssues) 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
กลยุทธ์ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
  1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
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  1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
  1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
  1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
  1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
  1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

กลยุทธ์ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 

 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
 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 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
 2.12 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
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3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

(๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)” 
วิสัยทัศน์ “โคราช เมอืงหลวงแห่งภาคอีสาน” 

(นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
ศูนย์กลาง Logistic อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันส าปะหลัง และพลังงานส าคัญของประเทศ และ
สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองที่น่าอยู่ รองรับประชาคมอาเซียน) 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาจังหวัด เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือมุ่ง สู่
เมืองที่น่าอยู่ 

2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 

2. พัฒนาระบบโลจีสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. พัฒนาคุณศักยภาพ ภาพการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 

4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมั่นคงของบ้านเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  

“พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด” 
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เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสู่การ
เป็น “ครัวของโลก”  

- มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 
- เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคการเกษตรกรรม 
เพ่ืออาหารปลอดภัย 

2. สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
พัฒนามาตรฐานสินค้าสู่สากล 

3. พัฒนาการสร้างตราสินค้า (Branding) ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
4. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

“พัฒนาระบบโลจีสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

เป้าประสงค์ 

-  เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจีสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานบุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล 

 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1.  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค
อินโดจีน 

2. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจีสติกส์การค้าและการ
ลงทุน 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจีสติกส์ การค้าและการลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจีสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

“พัฒนาคุณศักยภาพ ภาพการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่” 
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เป้าประสงค์ 

-  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์อารย
ธรรมขอมที่เก่าแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 

 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
4. พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยว 
5. วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

“พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่” 

เป้าประสงค์ 

- เป็นเมืองที่น่าอยู่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ คุณธรรม มี
ความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

- ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาก
การมีงานท าและมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา 
3. ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
4. สร้างงาน รายได้ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน 
5. ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้ พิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้าง

ครอบครัวที่อบอุ่น 
6. เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชน

และสงคม อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

“พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ” 
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เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือปูองกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ า
เสีย 

- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาแหล่งน้ าในพ้ืนที่อย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสะอาด 
2. บริหารจัดการน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน เพ่ืออุปโภค

บริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
4. สนับสนุนเกษตรกรท าแหล่งน้ าในไร่นา พร้อมผันน้ าจากกลุ่มน้ าอ่ืนๆ และสร้างระบบ

โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ า การตะหนักถึงคุณค่าน้ า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า

อย่างมีส่วนร่วม 
6. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

“ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและม่ันคงของบ้านเมือง” 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางกองก าลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่ส าคัญในภูมิภาคและ
ประเทศ 

- เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาสังคมความมั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของชาติ 

2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปูองกันปราบปรามยา
เสพติด 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 
4. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 1. วิสัยทัศน์ 

  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” 

 2 พันธกิจ 

  ปฏิบัติภารกิจอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552) 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
2. ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
4. ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
8. ประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง 
9. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
10. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
11. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการ 
12. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
13. ชุมชนปลอดยาเสพติด 
14. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 1. นโยบายสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

  1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
ฯ เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

 1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 

 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
  2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา 

 2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน 

 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร 

  3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต 
โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
  3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
  3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 
  3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 
  3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการ
อนุรักษ ์
 4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น า
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
  4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน 
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดย
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  4.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
ต่อไปในอนาคต 
  4.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
  4.6 ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพ่ือปูองกันและให้มีการปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  4.7 ด าเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  4.8 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่
จังหวัดนครราชสีมา 
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 5. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชน
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๖.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  ๖.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
  ๖.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

 ๖.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
  ๖.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

 7. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

  7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานและส่วนราชการตลอดจน
องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจใน
กิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
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 8. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

  8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้
รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา อบรม
การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
  8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และความต้องการ ของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

 9. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
  9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญเพ่ือ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน 
 10. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
  10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.1  วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนยึดถือวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

      ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

๑. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
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2. การพัฒนาการศึกษา 
3. การพัฒนาการเกษตร 
4. การพัฒนาสังคม 
5. การพัฒนาสาธารณสุข 
๖. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๗. การพัฒนา ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       ๒.๓ เปูาประสงค์ 

  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลบ้านเก่า มีระบบบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอต่อการด ารงชีวิต สุขภาพแข็งแรง มี
การศึกษา สืบสานวัฒนธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

       ๒.๔ ตัวชี้วัด 

  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าถึงงานบริการของหน่วยงาน 

                  ๒.๕ ค่าเปูาหมาย 

  ตามแบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ  75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

                  ๒.๖ กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงาน 
๒.อ านวยความการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๓.เสริมสร้างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน 
๕.รวมพลังแก้ไขปัญหาต้านยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 
๖.พัฒนาระบบการศึกษา 
๗.พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐาน 
๘.น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
๙.ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบลหมู่บ้านและชุมชน มี

คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๑๐.ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
๑๑.ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และ

ผู้ด้อยโอกาส 
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๑๒.ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน 
๑๓.สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบล 
๑๔.ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้ตอบสนองความต้องการ และแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๑๕.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 
๑๖.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในหมู่บ้านและ

ชุมชน 
๑๗.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 
๑๘.ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต และแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 
๑๙.สนับสนุนส่งเสริมให้มีการท าเกษตรทางเลือก การแปรรูปสินค้าการผลิต การเลี้ยงสัตว์

เศรษฐกิจในต าบล 

                 2.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน  สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จึงได้ก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เป็นชุมชนน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ คนมีคุณภาพ 
และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า มีความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า เป็นต้น แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่
เกิดข้ึนจริง ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  
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๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

     ๓.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand  
และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อผลการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(1)  จุดแข็ง (S :Strensth) 

- ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 

- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์มี
เส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสะอาด 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3
แห่ง   สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ   

- ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการ
พัฒนา 

- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ 
- มีเส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่สะดวกทุกสาย 
- มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถด าเนินการจัดท าสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ร้านค้าชุมชน ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
- เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
- มีแหล่งน้ าสาธารณะที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 

(2)  จุดอ่อน(W : Weakness ) 

- ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน   
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง 
- ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 
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(3)  โอกาส (O : Opportunity ) 

- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
แผนงาน  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

(4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
- สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดชันมีบริเวณกว้าง  ซึ่งยากแก่การพัฒนา 
- ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
- ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
- สภาพดินบางพื้นเป็นดินเค็มและมีคุณภาพต่ า 

     3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการเมือง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  นับว่าเป็นองค์การหนึ่งที่มีสถานภาพทางการเมืองที่
ค่อนข้างจะสงบ  มั่นคง  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สมาชิกสภาท้องถิ่นให้ความสนใจและให้ความ
ร่วมมือ  ในการพัฒนาเป็นอย่างดี  จึงท าให้การพัฒนาขององค์กร  ไปในทิศทางที่ดีและค่อนข้างได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนในพื้นที ่    

2. ด้านสังคม 

พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมและสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทท าให้ประชาชนมี
ความใกล้ชิดสัมพันธ์กันและเป็นสังคมเอ้ืออาทร  การพัฒนาของ อบต. ก็เช่นเดียวกัน  จะได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนเป็นอย่างดี   

  3. ด้านการคมนาคม 

     ถนนเส้นหลักเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีความ
ช ารุดเสียหายมาก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าไม่สามารถด าเนินการได้  อีกทั้งยังมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการปรับปรุงซ่อมแซม 

  4. ด้านสภาพแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติ  ทุกฤดูฝนจะมีน้ าไหลหลากท าให้พ้ืนที่
การคมนาคมเสียหาย  ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทุกปี  และในฤดูแล้งก็แล้งอย่างรุนแรง 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติมโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  
การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเสริมสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 
(2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม 
และแปรรูปอาหาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 
(2561-2565) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนั
อุตสาหกรรมและแปรรูป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยกระดับการท่องเท่ียวที่
หลากหลายเช่ือต่อภาค
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เช่ือมต่อโครงข่ายคมนาคมแห่ง
อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ 
การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างความมั่นคงใน
การพัฒนาคน และชุมชน
อย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ 1 
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
ด้านการเกษตร และเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยกระดับด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง 
และการยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง      

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.บ้านเก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การรักษาความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม 
และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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 วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมดี คนมีคุณภาพมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.บ้านเก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม 
และกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การรักษาความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลบา้นเก่า มีระบบบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพชวีิตที่ด ีการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
สุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา สืบสานวัฒนธรรม มีความปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สิน และด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย ตามแบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ  75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

กลยุทธ ์ ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 

ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 

ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 

ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

 

ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 

 

ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 

 

แผนงาน 

แผนงานการเกษตร แผนงานการศึกษา แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 

 

ดูในกลยุทธ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
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๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยทุธศาสตร์ ดา้น แผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
หน่วยงานสนับสนุน

1 การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ

๑. ด้านการเศรษฐกจิ ๑. แผนงานการเกษตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

2 การพฒันาการศึกษา ๑. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

๑. แผนงานการศึกษา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

3 การพฒันาการเกษตร 1. ด้านการเศรษฐกจิ 1. แผนงานการเกษตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

4 การพฒันาสังคม ๑. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

๑. แผนงานสังคม
สงเคราะห์

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

2. ด้านการด าเนินงานอื่น ๒. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

๓. แผนงานงบกลาง
5 การพฒันา

สาธารณสุข
๑. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

๑. แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

2. ด้านการด าเนินงานอื่น
2. แผนงานงบกลาง

6 การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

๑. แผนงานเคหะและ
ชุมชน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

๒. ด้านการเศรษฐกจิ ๒. แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา๓. แผนงานงบกลาง

7 การพฒันา ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี
 และกฬีา

๑. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

๑. แผนงานศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

8 การบริหารจดัการ
บ้านเมืองทีดี่

๑. ด้านบริหารทัว่ไป ๑. แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

2. ด้านการด าเนินงานอื่น 2. แผนงานงบกลาง
9 ๑. ด้านบริหารทัว่ไป ๑. แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเกา่

2. ด้านการด าเนินงานอื่น 2. แผนงานงบกลาง
10 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1. ด้านการเศรษฐกจิ 1. แผนงานการเกษตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

รวม 10 4 11  -  -

การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1. ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 1.1 แผนงานการเกษตร อนุรักษ์
แหล่งน้้าและป่าไม้

5 480,000 5 480,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 25 2,460,000

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการสกึษา

 2.1 แผนงานการศึกษา 22 5,751,600 22 5,751,600 22 5,273,500 22 5,710,000 22 5,861,600 110 28,348,300

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
 3.1 แผนงานการเกษตร อนุรักษ์
แหล่งน้้าและป่าไม้

18 1,841,800 18 1,841,800 18 1,841,800 18 1,841,800 18 1,841,800 90 9,209,000

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

 4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 16 17,755,000 16 18,755,000 16 19,255,000 16 19,755,000 16 19,755,000 80 95,275,000

 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

31 1,730,000 31 1,730,000 31 1,730,000 31 1,780,000 31 1,780,000 155 8,750,000

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสขุ
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 46 4,769,280 46 4,769,280 46 4,849,280 46 4,849,280 46 4,351,500 230 23,588,620

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

164 498,494,000 164 498,494,000 164 498,494,000 164 498,494,000 164 498,494,000 820 2,492,470,000
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แบบ ผ. 01
2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสีมา

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



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

7. ยทุธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

 7.1 แผนงานศาสนา วฒันธรรม
และนันทนาการ

29 3,156,000 29 3,156,000 29 3,226,000 29 3,226,000 29 3,226,000 145 15,990,000

8. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 19 17,606,200 19 17,606,200 19 17,606,200 19 17,606,200 19 17,606,200 95 88,031,000

9. ยทุธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิ

 9.1  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

28 3,317,000 28 3,317,000 28 3,317,000 28 3,317,000 28 3,317,000 140 16,585,000

10. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
 10.1 แผนงานการเกษตร อนุรักษ์
แหล่งน้้าและป่าไม้

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
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ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี









จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

โครงการที่น ามาจากแผนพฒันา
หมู่บา้น หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9

32 117,830,000 32 117,830,000 32 117,830,000 32 117,830,000 32 117,830,000 160

รวมทั้งสิ้น 32 117,830,000 32 117,830,000 32 117,830,000 32 117,830,000 32 117,830,000 160

ยทุธศาสตร์
รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01/1
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัมนาหมู่บ้านและชมุชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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งบประมาณ 
(บาท)

589,150,000

589,150,000

รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01/1
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัมนาหมู่บ้านและชมุชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสีมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และการบริหารจัดการอย่างบรูณาการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 นโยบายสานต่อแนวทางพระราชด าริ และที ่10 นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

    1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
        1.1 แผนงานการเกษตร อนุรักษ์แหล่งน  าและปา่ไม้

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอนุรักษ์

พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

เพือ่อนุรักษพ์นัธุกรรม
พชือันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

ภายในต าบลบา้นเก่า 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเปน็ไป
วัตถุประสงค์
ก าหนด

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

ส านักปลัด

2 โครงการด ารงชวีติ
ตามแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ด ารงชีวิตตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ประชาชนในเขต
อบต.บา้นเก่า
รับผิดชอบ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไป
วตัถุประสงค์
ก าหนด

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกจิพอเพยีง
ตามแนวพระราชด าริ

เพือ่ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพยีงตามแนว
พระราชด าริ

เขตรับผิดชอบ อบต.
บา้นเก่า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไป
วตัถุประสงค์
ก าหนด

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แบบ ผ. 02
2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา



เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4

๑. เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ
พระบามสมเด็จพระวชริ
เกล้าเจา้อยูห่วั

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเปน็ไป
วตัถปุระสงค์ก าหนด

๑. ประชาชนต าบลบ้าน
เก่าได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านกัปลัด

๒. เพือ่ส่งเสริมใหท้กุภาค
ส่วนได้มส่ีวนร่วมในการ
พฒันาชมุชน

๓. เพือ่ให้สระน้ าสาธารณะ
ในเขตต าบลบ้านเก่า มี
จ านวนประชากรสัตว์
เพิม่ขึน้๔. เพือ่ฟืน้ฟปูา่ไมใ้หอ้ดุม
สมบรูณ์

๖. เพือ่ปลูกฝังให้
ประชาชนมคีวามรักน้ า 
รักปา่ รักษาแผ่นดิน

๕. เพิม่พืน้ทีป่า่ พืน้ทีสี่
เขยีว และจ านวนต้นไม้
ในเขตต าบลบา้นเกา่

36

โครงการจติอาสา
พฒันาชมุชน ปล่อย
ปลา ปลูกปา่ ถวาย
เปน็พระราชกศุล
พระบาทสมเด็จ
พระวชริเกล้า
เจา้อยูห่วั

ภาคราชการ รัฐวสิาหกจิ 
เอกชน ประชาชน 
นกัเรียน นกัศึกษา 
ผู้บริหาร สมาชกิสภา 
และบคุลากรในสังกดั 
จ านวน ๑๐๐ คน

๓. แหล่งน้ าสาธารณะใน
เขตต าบลบา้นเกา่ มี
จ านวนประชากรสัตว์
เพิม่ขึน้

๕. เพือ่สร้างระบบนเิวศน์
ความสมดุลของธรรมชาติ

๔. ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบ้านเก่าและพนักงาน
 เจ้าหน้าทีใ่นสังกัด อบต.
บ้านเก่า มีจิตส านึกในการ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

๒. ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลบา้นเกา่และ
พนกังาน เจา้หนา้ทีใ่น
สังกดั อบต.บา้นเกา่ มี
ส่วนร่วมในการรักษา
สมดุลธรรมชาติ



เปา้หมาย ตวัชี วดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
5 ๑. เพือ่ส่งเสริมและเพิม่พูน

ความรู้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระ
บามสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
ให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่
ต าบลบ้านเก่า

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านกัปลัด

๓. เกษตรกรได้รับ
แนวความคิดใหม่ๆ เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหวา่ง
เกษตรกรด้วยกัน 
เกษตรกรต่างพืน้ที ่
เจ้าหน้าที ่ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ น ามา
พัฒนาในแปลงของตนเอง
ต่อไป
๔. เกดิการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร

รวม 5 โครงการ  -  - 480,000 480,000 500,000 500,000 500,000  -  -
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โครงการอบรม
ความรู้ใหแ้ก่
เกษตรกรต าบลบา้น
เกา่และดูงานเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตตาม
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

เกษตรกรแต่ละหมูบ่า้น
ในต าบลบา้นเกา่ จ านวน
 ๕๐ คน

๑. เกษตรกรได้รับความรู้
เร่ืองแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน ามาปรับใช้ใน
การวางแผนประกอบ
อาชีพและถ่ายทอดต่อไป
ยังชุมชนของตนเองได้

๒. เพือ่ส่งเสริมความรู้แก่
เกษตรกรใหม้คีวามรู้ด้าน
เกษตร การผลิตพชื พนัธุ์
พชื วธิกีารลดต้นทนุผลิต
พชื

๒. เกษตรกรได้รับความรู้
ด้านวชิาการเกษตร การ
ผลิตพืช พันธุพ์ืช วธิกีาร
ลดต้นทุนผลิตพืช การ
รวมกลุ่ม การบริหาร
จัดการต่างๆ

๓. เพือ่ส่งเสริมให้
เกษตรกรเกดิการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
วชิาการ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหวา่ง
เกษตรกร เจา้หนา้ที ่ผู้น า
ชมุชน และหนว่ยงานต่างๆ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสูก่ารเปน็เมืองทีน่่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา

    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
        2.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการวนัเด็ก
แหง่ชาติ

เพือ่ใหเ้ด็กได้ร่วมกจิกรรม นกัเรียนในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

เด็กได้ร่วมกจิกรรม
ในวนัเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการอาหารเสริม
นม (นม)

เพือ่จา่ยเปน็ค่าอาหาร
เสริมนมแกศู่นยพ์ฒันา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกดั สพฐ.

นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
และนกัเรียนสังกดัสพฐ.

850,000 850,000 850,000 900,000 950,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

นกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กและนกัเรียน
สังกดั สพฐ. ได้ด่ืมนม

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการอาหาร
กลางวนัศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ต าบลบา้นเกา่

เพือ่จา่ยเปน็ค่าอาหาร
กลางวนัใหแ้กศู่นยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 761,600 761,600 563,500 660,000 761,600 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

นกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ได้รับ
อาหารกลางวนั

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการบณัฑิตนอ้ย เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กกอ่นประถมวยั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

เด็กได้เรียนรู้เพือ่
เตรียมเขา้สู่
ระดับประถมวยั

กอง
การศึกษาฯ

5 อดุหนนุโครงการ
อาหารกลางวนั
โรงเรียนในสังกดั 
สพฐ.

เพือ่อดุหนนุโครงการ
อาหารกลางวนัโรงเรียน
ในสังกดั สพฐ.

โรงเรียนในเขตต าบลบา้นเกา่ 1,580,000 1,580,000 1,300,000 1,580,000 1,580,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

นกัเรียนในสังกดั 
สพฐ.ได้รับอาหาร
กลางวนั

กอง
การศึกษาฯ

38

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6 ส่ือการเรียนการสอน
 / วสัดุการศึกษา

เพือ่สนบัสนนุส่ือการ
เรียนการสอนใหแ้กศู่นย์
พฒันาเด็กเล็ก

นกัเรียนในเขตรับผิดชอบ
ของอบต.

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ส่ือการเรียนการสอน
ครบถว้น

นกัเรียนในเขต
รับผิดชอบได้รับส่ือ
การเรียนการสอนที่
ครบครัน

กอง
การศึกษาฯ

7 วสัดุวทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่จดัซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์เชน่ 
แอลกอฮอล์, น้ ายาต่างๆ

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ฯ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000  มวีสัดุวทิยาศาสตร์
หรือการแพทยใ์ช้

มอีปุกรณ์เชน่ 
แอลกอฮอล์, น้ ายา
เคมต่ีาง ๆ ใช้

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการนทิรรศการ
แสดงผลงานด้าน
วชิาการของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.
บา้นเกา่

เพือ่จา่ยคชจ.ในการจดั
งาน,ปา้ยประชาสัมพนัธ์
,ค่าวสัดุอปุกรณ์,จดั
สถานที,่ค่ารับรอง ฯลฯ

โครงการเปน็ไปตามก าหนด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

เด็กมพีฒันาการ
เรียนรู้ทกุด้านดีขึน้

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่
ศพด.อบต. บา้นเกา่

เพือ่จา่ยเปน็คชจ.ในการ
จดังาน,ค่าวสัดุอปุกรณ์,
ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ

โครงการเปน็ไปตามก าหนด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

เด็กมพีฒันาการ
เรียนรู้ทกุด้านดีขึน้

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการปฐมนเิทศ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
อบต.บา้นเกา่

เพือ่จา่ยเปน็คชจ.ในการ
จดังาน,วสัดุอปุกรณ์,ปา้ย
ประชาสัมพนัธฯ์ลฯ

โครงการเปน็ไปตามก าหนด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

เด็กมพีฒันาการ
เรียนรู้ทกุด้านดีขึน้

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
11 โครงการสนบัสนนุ

ค่าใชจ้า่ยทางบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
จดัการเรียนการสอน
รายหวั)

เพือ่ใชจ้า่ยเปน็ค่าจดัการ
เรียนการสอน (รายหวั)

นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 231,200 231,200 231,200 231,200 231,200 การเรียนการสอนราย
หวัครบถว้น

เด็กมพีฒันาการ
เรียนรู้ทกุด้านดีขึน้

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการติดต้ังปา้ย
บอกสถานที่

เพือ่ติดต้ังปา้ยบอกนอก
สถานที ่ศูยนพ์ฒันาเด็ก
เล็ก อบต บา้นเกา่

บริเวณทางเขา้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กอบต บา้นเกา่

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต. ก าหนด

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรไป- มา 
และปลอดภยั

กอง
การศึกษาฯ

13 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จา่ยเปน็ค่าอาหาร
กลางวนัใหแ้กศู่นยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 660,800 660,800 660,800 660,800 660,800 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

นกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ได้รับ
อาหารกลางวนั

กอง
การศึกษาฯ

14 โครงการเปดิโลก
ทศันแ์หง่การเรียนรู้สู่
ชวีติ

เพือ่เปดิโลกทศันแ์หง่การ
เรียนรู้สู่ชวีติใหแ้ก่
เด็กศูยนพ์ฒันาเด็กเล็ก

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์         40,000         40,000         40,000         40,000         40,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

เด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมคีวามรู้
ความสามารถมากขึน้

กอง
การศึกษาฯ

15 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีและวนั
ส าคัญต่างๆของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กได้ร่วม
กจิกรรมและสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

ประเพณีทอ้งถิน่
ได้รับการสืบสาน
วฒันธรรมใหด้ ารง
อยูต่่อไป

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

16 โครงการแขง่ขนั
ประกวดมมุ
ประสบการณ์ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กได้มกีจิกรรมร่วมกนั
และมปีระสบการณ์มากขึน้

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีกิจกรรม
ร่วมกันและมี
ประสบการณ์มากขึน้

กอง
การศึกษาฯ

17 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชวีติ
(ส่ิงทีอ่ยูร่อบตัวเรา)
ใหแ้กเ่ด็กกอ่น
ปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้
โดยตรง มคีวามสนนุส
นาน อารมณ์ดี ร่าเริง 
แจม่ใส และมมีาตรฐาน
การศึกษากอ่นปฐมวยั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

เด็กได้รับประสบการณ์
เรียนรู้โดยตรง มี
ความสนุนสนาน 
อารมณ์ดี ร่าเริง 
แจ่มใส และมี
มาตรฐานการศึกษา
ก่อนปฐมวยั

กอง
การศึกษาฯ

41

350,000 350,000 350,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

นกัเรียนในเขต
รับผิดชอบได้รับ
หนงัสือเรียนที่
ครบถว้น

กอง
การศึกษาฯ

18 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยทางบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
จดัการเรียนการสอน
,ค่าหนงัสือเรียน, ค่า
อปุกรณ์การเรียน ,ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน
,ค่ากจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน)

เพือ่จา่ยเปน็ค่าสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยทางบริหาร
สถานศึกษา       (ค่า
จดัการเรียนการสอน,ค่า
หนงัสือเรียน , ค่า
อปุกรณ์การเรียน ,ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน ,ค่า
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

นกัเรียนในเขตรับผิดชอบ
อบต.บา้นเกา่

350,000 350,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

19 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

20 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000

21 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000

22 500000 500000 500000 500000 500000

รวม 22 โครงการ  -  - 5,751,600 5,751,600 5,273,500 5,710,000 5,861,600  -  -

42

โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต. ก าหนด

เด็กเล็กอาคารที่
สะดวกและเหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

โครงการจา้งนกัเรียน
นกัศึกษา ปฏบิติังาน
ชว่งปดิภาคเรียน

นกัเรียนนกัศึกษามี
รายได้ชว่งปดิภาค
เรียน

โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

ต าบลบา้นเกา่เพือ่สนบัสนนุนกัเรียน
นกัศึกษามรีายได้ชว่งปดิ
ภาคเรียน

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้น
เกา่ - บา้นนอ้ย

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นเกา่ - บา้นนอ้ย

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเกา่
 - บา้นนอ้ย

โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต. ก าหนด

เด็กเล็กมหีอ้ง
รับประทานอาหารที่
สะดวกและสะอาด
มากขึน้

กอง
การศึกษาฯ

โครงการกอ่สร้าง
อาคารเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้น
สระพงั

เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมการ
เรียนการสอนใหม้คีวาม
สะดวกสบายในด้าน
อาคารสถานที่

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
สระพงั

โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต. ก าหนด

เด็กเล็กมอีาคารที่
สะดวกและสบาย
มากขึน้

กอง
การศึกษาฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการปรับปรุง
หอ้งรับประทาน
อาหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นสระพงั

เพือ่ปรับปรุงหอ้ง
รับประทานอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นสระพงั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
สระพงั



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และการบริหารจัดการอย่างบรูณาการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่1 นโยบายสานต่อแนวทางพระราชด าริและที่ 10 นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
        3.1 แผนงานการเกษตร อนุรักษ์แหล่งน  าและปา่ไม้

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการท้าปุย๋น ้า

ชีวภาพ
เพือ่ให้เกษตรกรได้ใช้ปุย๋
อินทรีย์

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ อบต.บ้านเก่า

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  ประชาชนได้รับ
ความรู้

ประชาชนได้มีปุย๋น ้า
ชีวภาพแทนปุย๋
อินทรีย์

ส้านักปลัด

2 ถ่ายทอดความรู้การ
ปรับปรุงดิน

เพือ่อบรมการถ่ายทอด
ความรู้การปรับปรุงดิน

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ อบต.บ้านเก่า

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  ประชาชนได้รับ
ความรู้

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกีย่วกับการ
ปรับปรุงดิน

ส้านักปลัด

3 จัดท้าจุดบริการและ
ถ่ายทอดเทคโน โลยีทาง
การเกษตร

เพือ่จัดท้าจุดบริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

1 จุด      50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  ประชาชนได้รับ
ความรู้

มีจุดหาข้อมูลทาง
การเกษตร

ส้านักปลัด

4 โครงการเพิม่สมรรถนะ
ของผู้น้าองค์กรเกษตรกร

เพือ่ฝึกอบรมเพิม่
สมรรถนะของผู้น้าองค์กร
เกษตรกร

ผู้น้าองค์กรเกษตรกรใน
เขตรับผิดชอบ อบต.บ้าน
เก่า

     56,800      56,800      56,800      56,800      56,800  ผู้น้าได้รับความรู้ ผู้น้าองค์กรเกษตร
ได้รับความรู้ในด้าน
ต่าง  ๆ

ส้านักปลัด

5 ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน เพือ่ส่งเสริมการผลิตข้าว
ชุมชน

ประชาชนต้าบลบ้านเก่า    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  โครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด

ประชาชนมีการผลิต
ข้าวพันธุดี์

ส้านักปลัด

6 หมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ให้หมูบ่้านเป็น
หมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบอบต.บ้านเก่า

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  โครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด

หมูบ่้านในต้าบลบ้าน
เก่าได้เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ส้านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการส่งเสริม พัฒนา 

ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร

เพือ่ส่งเสริม พัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรกร  13  หมูบ่้าน      50,000      50,000      50,000      70,000      70,000  โครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด

มีการเพิม่ผลผลิตทาง
การเกษตร

ส้านักปลัด

8 โครงการส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่

เพือ่ส่งเสริมผลผลิตและ
สินค้าทางการเกษตรให้
ประชาชนในต้าบลบ้านเก่า

เกษตรกร  13  หมูบ่้าน    300,000    300,000    300,000    300,000    300,000  ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิม่ขึ น

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ นลดรายจ่าย
  เพิม่รายได้

ส้านักปลัด

9 โครงการปลูก/บ้ารุงรักษา
หญา้แฝก

เพือ่ส่งเสริมการปลูก/
บ้ารุงรักษาหญา้แฝกใน
ชุมชน

ในเขตรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านเก่า

     40,000      40,000      40,000      40,000      40,000  โครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด

ประชาชนในต้าบลมี
การปลูกหญา้แฝก

ส้านักปลัด

10 โครงการฝึกอบรม เร่ือง
การท้าน ้าหมักจุลินทรีย์ 
(EM)

เพือ่ฝึกอบรมการท้าน ้า
หมักจุลินทรีย์ (EM)

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000  โครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด

ประชาชนมีความรู้
เกีย่วกับการท้าน ้า
หมักจุลินทรีย์ (EM)

ส้านักปลัด

11 รณรงค์ป้องกันก้าจัด
เพลี ยแป้งในมันส้าปะหลัง

เพือ่รณรงค์ป้องกันก้าจัด
เพลี ยแป้งในมันส้าปะหลัง

ในเขตรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านเก่า

   400,000    400,000    400,000    400,000    400,000  โครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด

พื นที่ปลูกมัน
ส้าปะหลังได้รับการ
ป้องกันและก้าจัด
เพลี ยแป้ง

ส้านักปลัด

12 โครงการฝึกอบรมการ
จัดการศัตรูพืชชุมชน

เพือ่ฝึกอบรมการจัดการ
ศัตรูพืช

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  โครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด

ประชาชนมีความรู้ใน
การก้าจัดศัตรูพืช

ส้านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการฝึกอบรมเพือ่

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร

เพือ่ฝึกอบรมการปลูกข้าว
ในที่ดินเส่ือมโทรม

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ      70,000      70,000      70,000      70,000      70,000  โครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด

ประชาชนมีความรู้ใน
การปลูกข้าวบนที่ดิน
เส่ือมโทรม

ส้านักปลัด

14 โครงการท้าแปลงสาธติ 
ศูนยบ์ริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรต้าบล
บา้นเกา่

เพือ่ฝึกอบรมและสาธิต
การเกษตรทฤษฎีใหม่

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  โครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนด

ประชาชนได้รับ
ความรู้ข่าวสารทาง
การเกษตร

ส้านักปลัด

15 สนับสนุนการด้าเนินงาน
ด้านพลังงานทดแทน

เพือ่สนับสนุนการ
ด้าเนินงานด้านพลังงาน
ทดแทน

ทั ง  13  หมูบ่้าน    130,000    130,000    130,000    130,000    130,000  ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบได้รับการ
สนับสนุนด้าน
พลังงานทดแทน

ส้านักปลัด

16 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มมันส้าปะหลัง

เพือ่ส่งสริมอาชีพกลุ่มมัน
ส้าปะหลัง

ประชาชนในเขตอบต.บ้าน
เก่ารับผิดชอบ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไป
วัตถุประสงค์
ก้าหนด

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ น

ส้านักปลัด

17 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเลี ยงสัตว์และประมง

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี ยง
สัตว์และประมง

ประชาชนในเขตอบต.บ้าน
เก่ารับผิดชอบ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไป
วัตถุประสงค์
ก้าหนด

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ น

ส้านักปลัด

18 โครงการส่งเสริมการ
เลี ยงแพะเพื่อสร้าง
รายได้อยา่งมัน่คงและ
ยัง่ยนื

เพื่อส่งเสริมการเลี ยง
แพะเพื่อสร้างรายได้
อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพยีง
ต้าบลบา้นเก่า

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการเป็นไป
วัตถุประสงค์
ก้าหนด

กลุ่มอาชีพและ
สมาชิกมีรายได้
อยา่งมัน่คงและ
ยัง่ยนื

ส้านักปลัด

รวม 18 โครงการ  -  - 1,841,800 1,841,800 1,841,800 1,861,800 1,861,800  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสูก่ารเปน็เมืองทีน่่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
        4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 เงินชว่ยเหลือเบีย้ยงั

ชพีคนชรา คนพกิาร 
และผู้ติดเชือ้ H.I.V

เพือ่ชว่ยเหลือเบีย้ยงัชพี
คนชรา คนพกิาร และผู่
ติดเชือ้ H.I.V

คนชราและคนพกิารในเขต
รับผิดชอบอบต.

17,000,000 18,000,000 18,500,000 19,000,000 19,000,000 คนชราและคน
พกิารได้รับ
สวสัดิการทีดี่

คนชราและคนพกิาร
ได้มคุีณภาพชวีติทีดี่
ขึน้

กองสวสัดิการฯ

2 โครงการชว่ยเหลือ
ผู้สูงอาย ุผุ้พกิาร และ
ผู้ปว่ยเอดส์

เพือ่ชว่ยเหลือผู้สูงอาย ุ
ผุ้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์

คนชราและคนพกิารในเขต
รับผิดชอบอบต.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คนชราและคน
พกิารได้รับ
สวสัดิการทีดี่

คนชราและคนพกิาร
ได้มคุีณภาพชวีติทีดี่
ขึน้

กองสวสัดิการฯ

3 โครงการต้านภยัหนาว เพือ่จดัท าโครงการต้าน
ภยัหนาว

หมูบ่า้นทัง้  13  หมูบ่า้น         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ประชาชนได้รับ
การชว่ยเหลือ

ประชาชนได้รับผ้า
หม่/เส้ือกนัหนาว

กองสวสัดิการฯ

4 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส และคน
ไร้ทีพ่ึง่

เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ
ของผู้สูงอาย,ุผู้พกิาร,
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้
ทีพ่ึง่ในต าบลบา้นเกา่

 หมูบ่า้นทัง้  13  หมูบ่า้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คนชราและคน
พกิารฯลฯได้รับ
สวสัดิการทีดี่

คนชรา,ผู้ด้อยโอกาส
,ผู้พกิารและคนไร้ที่
พึง่ได้มคุีณภาพชวีติ
ทีดี่ขนึ

กองสวสัดิการฯ

5 โครงการส่งเสริม
อาชพีผู้สูงอายุ, ผู้พกิาร
, และผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ส่งเสริมอาชพี
ผู้สูงอายผูุ้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส

หมูบ่า้นทัง้ 13 หมูบ่า้น         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 คนชราและคน
พกิารฯลฯได้รับ
สวสัดิการทีดี่

คนชรา,ผู้ด้อยโอกาส
,ผู้พกิารและคนไร้ที่
พึง่ได้มคุีณภาพชวีติ
ทีดี่ขนึ

กองสวสัดิการฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
6 โครงการฝึกอบรม

และพฒันาเครือขา่ย
การจดัสวสัดิการ
สังคมชมรมผู้สูงอายุ

เพือ่พฒันาเครือขา่ย
การจดัสวสัดิการสังคม
ชมรมผู้สูงอายตุ าบลบา้น
เกา่

หมูบ่า้นทัง้ 13 หมูบ่า้น         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 คนชราและคน
พกิารฯลฯได้รับ
สวสัดิการทีดี่

คนชรา,ผู้ด้อยโอกาส
,ผู้พกิารและคนไร้ที่
พึง่ได้มคุีณภาพชวีติ
ทีดี่ขนึ

กองสวสัดิการฯ

7 โครงการพฒันา
อาสาสมคัรผู้ดูแล
ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร

เพือ่พฒันาผ็อาสาสมคัร
ดูแลผู้สูงอายแุละผู้พกิาร

หมูบ่า้นทัง้ 13 หมูบ่า้น         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 คนชราและคน
พกิารฯลฯได้รับ
สวสัดิการทีดี่

คนชรา,ผู้ด้อยโอกาส
,ผู้พกิารและคนไร้ที่
พึง่ได้มคุีณภาพชวีติ
ทีดี่ขนึ

กองสวสัดิการฯ

8 โครงการพฒันา
คุณภาพชวีติผู้สูงอายุ

เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ
ของผู้สูงอายใุนต าบล
บา้นเกา่

 หมูบ่า้นทัง้  13  หมูบ่า้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คนชราได้รับการ
พฒันาคุณภาพชวีติ

คนชราได้มคุีณภาพ
ชวีติดีขึน้

กองสวสัดิการฯ

9 โครงการซ่อมแซม
บา้นคนยากจน

เพือ่ซ่อมแซมบา้นคน
ยากจนในเขต
รับผิดชอบอบต.

บา้นคนยากจนในเขต
รับผิดชอบของอบต.

      130,000       130,000       130,000       130,000       130,000  โครงการเปน็ไป
ตามแบบอบต.

คนยากจนได้รับการ
ชว่ยเหลือ

กองสวสัดิการฯ

10 อดุหนนุเหล่ากาชาด
จงัหวดันครราชสีมา

เพือ่จา่ยเปน็ค่าอดุหนนุ
กาชาดจงัหวดั
นครราชสีมา

ตามโครงการของจงัหวดั
นครราชสีมา

          5,000           5,000           5,000           5,000           5,000  กาชาดจงัหวดัได้รับ
เงินอดุหนนุ

ได้ร่วมจดักจิกรรม
ของเหล่ากาชาด

กองสวสัดิการฯ

11 อดุหนนุเหล่ากาชาด
อ าเภอด่านขนุทด

เพือ่จา่ยเปน็ค่าอดุหนนุ
กาชาดอ าเภอด่านขนุทด

ตามโครงการของอ าเภอ
ด่านขนุทด

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  กาชาดอ าเภอได้รับ
เงินอดุหนนุ

ได้ร่วมจดักจิกรรม
ของเหล่ากาชาด

กองสวสัดิการฯ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

13 ทัง้ ๑๓ หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

14 โครงการสงเคราะห์
บา้นผู้ยากจนและด้อย
โอกาส บา้นกลาง หมู่
ที ่4

เพือ่สงเคราะหบ์า้นผู้
ยากจนและด้อยโอกาส

จ านวน 2 ราย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

คนชรา,ผู้ด้อยโอกาส
,ผู้พกิารและคนไร้ที่
พึง่ได้มคุีณภาพชวีติ
ทีดี่ขนึ

กองสวสัดิการฯ

15 โครงการชว่ยเหลือ
ทนุการศึกษา เด็ก
ยากไร้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้

ชว่ยเหลือทนุการศึกษา 
เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้

ในเขตรับผิดชอบต าบลบา้น
เกา่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ผู้ด้อยโอกาส,ผู้พกิาร
และคนไร้ทีพ่ึง่ได้มี
คุณภาพชวีติทีดี่ขนึ

กองสวสัดิการฯ
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โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการผู้ด้อยโอกาสผู้
ไร้ทีพ่ึง่ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริม
อาชีพ

กองสวสัดิการฯ

โครงการใหค้วาม
ชว่ยเหลือประชาชน
ด้านส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชวีติ

เพือ่ชว่ยเหลือประชาชน
ด้านส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชวีติ

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนได้รับการ
ชว่ยเหลือด้านการ
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชวีติ

กองสวสัดิการฯ

ผู้พกิาร ผู้ดูแลผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ทีพ่ึง่ 
ภายในต าบลบา้นเกา่

โครงการส่งเสริม
อาชพีผู้พกิาร ผู้ดูแลผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาสผู้
ไร้ทีพ่ึง่

เพือ่ส่งเสริมอาชพีผู้
พกิาร ผู้ดูแลผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสผู้ไร้ทีพ่ึง่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1. เพือ่เสริมสร้าง
สุขภาพทีดี่ทัง้ร่างกาย
และจติใจของผู้สูงอายุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ที่
ก าหนด

1. ผู้เขา้ร่วม
โครงการมสุีขภาวะที่
ดีทัง้ร่างกาย จติใจ 
และอารมณ์

กองสวสัดิการฯ

2. เพือ่เสริมสร้าง
พฒันาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชวีติของ
ผู้สูงอายุ

3. ผู้สูงอายสุามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ได้อยา่งถกูวธิแีละ
ถา่ยทอดความรู้ด้าน
สุขภาพแกผู้่อืน่ได้

รวม 16 โครงการ  -  - 17,755,000 18,755,000 19,255,000 19,755,000 19,755,000  -  -
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16 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายตุ าบลบา้นเกา่

ผู้สูงอายภุายในต าบลบา้น
เกา่

2. ผู้เขา้ร่วม
โครงการสามารถ
ถา่ยทอดความรู้ 
และด าเนนิชวีติได้
อยา่งเหมาะสมตาม
ชว่งวยั3. เพือ่ใหผู้้สูงอายดูุแล

สุขภาพตนเองอยา่งถกู
วธิ ีและถา่ยทอดความรู้
ด้านสุขภาพแกผู้่อืน่ได้

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



        4.2 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจดักจิกรรม
ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐ

ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐ

นโยบายเร่งด่วนของรัฐ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  มกีารด าเนนิตาม
กจิกรรมนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐ

การจดัโครงการ
กจิกรรมเกดิ
ประโยชนต่์อปชช.

ส านกัปลัด

2 โครงการปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ

จดัโครงการปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ

13 หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  บรรลุวตัถปุระสงค์
ของโครงการ

ประชาชนมคีวาม
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
ส าคัญของชาติ

ส านกัปลัด

3 โครงการจา้งเด็ก
นกัเรียน-นกัศึกษา 
ปฏบิติังานชว่งปดิภาค
เรียน

เพือ่ส่งเสริมรายได้ใหแ้ก่
เด็กนกัเรียน-นกัศึกษา
ระหวา่งปดิภาคเรียน

นกัเรียน-นกัศึกษาในเขต
รับผิดชอบของอบต.

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  โครงการเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์
ก าหนด

นกัเรียน-นกัศึกษา
ได้มรีายได้ใน
ระหวา่งปดิภาคเรียน

ส านกัปลัด

4 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาอาชพีแกก่ลุ่ม
สตรี ต าบลบา้นเกา่

เพือ่ใหก้ลุ่มอาชพีมทีนุ
ในการด าเนนิงาน

ตามโครงการกลุ่มอาชพี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชพีได้รับ
อดุหนนุ

กลุ่มอาชพีมี
ประสิทธภิาพในการ
ด าเนนิงานมากขึน้

ส่วนสวสัดิการฯ

5 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานกลุ่มอาชพีต่าง ๆ

เพือ่จดัฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน กลุ่ม
อาชพีต่างๆ

กลุ่มอาชพีในเขต
รับผิดชอบอบต.

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์

กลุ่มอาชพีในเขต
รับผิดชอบอบต.ได้มี
การฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน

กองสวสัดิการฯ

6 โครงการรณรงค์
ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

เพือ่ด าเนนิกจิกรรม
เกีย่วกบัยาเสพติด

เยาวชนในเขตรับผิดชอบ
อบต.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

เยาวชนและ
ประชาชนหา่งไกลยา
เสพติด

ส านกัปลัด

50

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
7 โครงการทนุการศีกษา

ส าหรับผู้ยากไร้ เด็ก
ยากจน

เพือ่เป็นทุนการศึกษา
ส าหรับผู้ยากไร้ เด็ก
ยากจน (ทัง้ 13 หมูบ่้าน)

หมูท่ี ่8              -
ทนุการศึกษาส าหรับผู้
ยากไร้ เด็กยากจน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

เด็กผู้ยากจนได้รับทนุ
เล่าเรียนและได้
ศึกษาต่อ

กองสวสัดิการฯ

8 โครงการส่งเสริมบา้น
พอเพยีงชนบท

เพือ่ส่งเสริมบา้น
พอเพยีงชนบทภายใน
เขตต าบลบา้นเกา่

ทัง้ ๑๓ หมูบ่า้น 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมทีีอ่ยู่
อาศัยเพิม่ขึน้

อบต.บา้นเกา่
,พฒันาองค์กร

ชมุชน

9 ส่งเสริมอาชพีกลุ่มเยบ็
จกัร

เพือ่งส่งเสริมกลุ่มอาชพี
ใหก้บัประชาชน

หมูท่ี ่12               -
ส่งเสริมกลุ่มอาชพีเยบ็จกัร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมรีายได้
เพิม่ขึน้

  อบต.    บา้น
เกา่

10 โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธภิาพและ
ศึกษาดูงานแกนน า
สตรีและกลุ่มอาชพี

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
และศึกษาดูงานแกนน า
สตรีและกลุ่มอาชพีต่างๆ
 ในต าบลบา้นเกา่

กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชพีใน
ต าบลบา้นเกา่

      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชพีมปีระสิทธภิาพ
ในการด าเนนิงาน
มากขึน้

กองสวสัดิการฯ

11 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายแุละ
สถาบนัครอบครัว
ต าบลบา้นเกา่

เพือ่ส่งเสริมผู้สูงอายุ
และสถาบนัครอบครัว
ในต าบลบา้นเกา่

หมูบ่า้นทัง้ 13 หมูบ่า้น         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

คนชรา,ผู้ด้อยโอกาส
,ผู้พกิารและคนไร้ที่
พึง่ได้มคุีณภาพชวีติ
ทีดี่ขนึ

กองสวสัดิการฯ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
12 โครงการปนัรัก ปนั

น้ าใจ หว่งใยผู้สูงอายุ
และผู้พกิาร

เพือ่ปนัรัก ปนัน้ าใจ 
หว่งใยผู้สูงอายแุละผู้
พกิารในต าบลบา้นเกา่

ทัง้ ๑๓ หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

คนชรา,ผู้ด้อยโอกาส
,ผู้พกิารและคนไร้ที่
พึง่ได้มคุีณภาพชวีติ
ทีดี่ขนึ

กองสวสัดิการฯ

13 ทัง้ ๑๓ หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

14 ทัง้ ๑๓ หมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

15 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

16 โครงการส่งเสริม
อาชพีพชืผักสวนครัว 
ไมด้อก ไมป้ระดับ

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพี
ใหก้บัประชาชน

กลุ่มอาชพีพชืผักสวนครัว 
ไมด้อก ไมป้ระดับ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมรีายได้
เพิม่ขึน้

กองสวสัดิการฯ

17 โครงการส่งเสริม
อาชพีกลุ่มทอผ้าด้วยมอื

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพี
ใหก้บัประชาชน

กลุ่มอาชพีกลุ่มทอผ้าด้วยมอื 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมรีายได้
เพิม่ขึน้

กองสวสัดิการฯ
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โครงการฝึกอบรม
อาชพีระยะส้ันต าบา้น
เกา่

เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้
แกก่ารประกอบอาชพี
ระยะส้ันต าบล้านเกา่

กลุ่มอาชพีต่างๆทัง้ ๑๓ 
หมูบ่า้น

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

กลุ่มอาชพีต่างๆ
ได้รับความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชพี

กองสวสัดิการฯ

กองสวสัดิการฯ

โครงการรณรงค์การ
คัดแยกขยะและ
จดัเกบ็ขยะมลูฝอย

เพือ่ชว่ยกนัรณรงค์การ
คัดแยกขยะและจดัเกบ็
ขยะมลูฝอย

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

หมูบ่า้นนา่อยูแ่ละ
สะอาด

กองสวสัดิการฯ

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมอีาชพี
เสริมในการด ารงชพี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการฝึกอบรม
สัมมาชพีชมุชนต าบล

เพือ่ส่งเสริมอาชพีสุจริต
ใหก้บัชมุชนในต าบล



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
18 โครงการกองทนุ

เศรษฐกจิชมุชนหมูบ่า้น
เพือ่เพิม่รายได้ของ
กองทนุเศรษฐกจิชมุชน
หมูบ่า้น

หมูท่ี ่๘ กลุ่มกองทนุ
เศรษฐกจิชมุชนหมูบ่า้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมรีายได้
จากกองทนุ
เศรษฐกจิชมุชน
หมูบ่า้นเพิม่ขึน้

กองสวสัดิการฯ

19 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชพีต่างๆในหมูบ่า้น

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพี
ต่างๆในหมูบ่า้น

หมูท่ี ่๖ กลุ่มอาชพีต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมอีาชพี
เสริมและมรีายได้
เพิม่ขึน้

กองสวสัดิการฯ

20 โครงการส่งเสริมสินค้า
 OTOP

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพี
ต่างๆในหมูบ่า้น

 - กลุ่มสินค้า OTOP 
ต าบลบา้นเกา่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมอีาชพี
เสริมและมรีายได้
เพิม่ขึน้

กองสวสัดิการฯ

21 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชพีสายใยปา่น

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพี
สายใยปา่น

กลุ่มอาชพีสายใยปา่น
ต าบลบา้นเกา่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมอีาชพี
เสริมและมรีายได้
เพิม่ขึน้

กองสวสัดิการฯ

22 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชพีดอกไมจ้นัทร์

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพี
ดอกไมจ้นัทร์

 - กลุ่มอาชพีดอกไมจ้นัทร์
ต าบลบา้นเกา่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมอีาชพี
เสริมและมรีายได้
เพิม่ขึน้

กองสวสัดิการฯ

23 โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพสตรีต าบล
บา้นเกา่

เพือ่พฒันาศักยภาพ
สตรีต าบลบา้นเกา่

สตรีในต าบลบา้นเกา่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

สตรีในต าบลบา้น
เกา่มศัีกยภาพมากขึน้

กองสวสัดิการฯ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
24 โครงการเตรียมความ

พร้อมสู่การเปน็
ผู้สูงอายอุยา่งมคุีณค่า
ของประชาชนต าบล
บา้นเกา่ "เกษยีณ
สร้างสุข"

เพือ่เตรียมความพร้อมสู่
การเปน็ผู้สูงอายอุยา่งมี
คุณค่า

กลุ่มผู้สูงอายใุนต าบลบา้น
เกา่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ผู้สูงอายมุคุีณภาพ
ชวีติทีดี่ขึน้

กองสวสัดิการฯ

25 โครงการหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพยีง
ต้นแบบ มัน่คง มัง่ค่ัง 
ยัง่ยนื

เพือ่ด าเนนิตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงต้นแบบ มัน่คง
 มัง่ค่ัง ยัง่ยนื

ประชาชนในต าบลบา้นเกา่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติทีดี่ขึน้

กองสวสัดิการฯ

26 โครงการจติอาสา เรา
ท าความดีด้วยหวัใจ

เพือ่สนบัสนนุใหท้กุภาค
ส่วนร่วมกนับ าเพญ็
ประโยชน์

ประชาชนในต าบลบา้นเกา่ 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ประชาชนทกุภาค
ส่วนได้ร่วมกนั
บ าเพญ็ประโยชน์

อบต.บา้นเกา่

27 โครงการกองทนุแม่
ของแผ่นดิน

เพือ่สนบัสนนุโครงการ
กองทนุแมข่องแผ่นดิน

ต าบลบา้นเกา่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ชมุชนมคีวามเขม้แขง็ อบต.บา้นเกา่

28 โครงการส่งเสริม
สวสัดิการชมุชนใน
ด้านต่าง ๆ

เพือ่ส่งเสริมสวสัดิการ
ชมุชนในด้านต่าง ๆ

ต าบลบา้นเกา่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

ชมุชนมคีวามเขม้แขง็ อบต.บา้นเกา่
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
29 โครงการศึกษาดูงาน

กลุ่มอาชพีต่าง ๆ
เพือ่ศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชพีต่าง ๆ

ต าบลบา้นเกา่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

กลุ่มอาชกีในชมุชนมี
ความเขม้แขง็

อบต.บา้นเกา่

30 โครงการส่งเสริม
อาชพีกลุ่มผ้าทอมอื

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพี
ผ้าทอมอื

ต าบลบา้นเกา่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

กลุ่มอาชกีในชมุชนมี
ความเขม้แขง็

อบต.บา้นเกา่

31 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชพี กลุ่มเยบ็ผ้าจกัร
โรงงาน

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพี 
กลุ่มเยบ็ผ้าจกัรโรงงาน

ต าบลบา้นเกา่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที่
ก าหนด

กลุ่มอาชกีในชมุชนมี
ความเขม้แขง็

อบต.บา้นเกา่

รวม 31 โครงการ  -  - 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,780,000 1,780,000  -   -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองทีน่่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
        5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดฝึกอบรมเกีย่วกับ

การควบคุมโรคติดต่อ
เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกับ
การควบคุมโรค

ตามโครงการของ อบต.
บ้านเก่า

60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ควบคุมโรคติดต่อ

ประชาชนในต าบลบ้าน
เก่ามีสุขภาพทีดี่

ส านักปลัด

2 จัดซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่จัดซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ตามโครงการของ อบต.
บ้านเก่า

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  วสัดุวทิยาศาสตร์
ครบถ้วน มีคุณภาพ

ประชาชนในต าบลบ้าน
เก่ามีสุขภาพทีดี่

ส านักปลัด

3 อุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน

เพือ่หน่วยงาน
สาธารณสุขมีอุปกรณ์
ด าเนินงาน

ตามโครงการของ
สาธารณสุข

      195,000       195,000       195,000       195,000       195,000  สาธารณสุขด าเนิน
ตามโครงการฯ

หน่วยงานสาธารณสุขมี
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน

ส านักปลัด

4 โครงการควบคุม
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่ควบคุมและปูองกัน
โรคไข้เลือดออก

 ตามโครงการของ อบต.
บ้านเก่า

      150,000       150,000       150,000       150,000       150,000  ประชาชนมีความเส่ียง
เป็นโรคไข้เลือดออก
น้อยลง

ประชาชนในต าบลบ้าน
เก่ามีสุขภาพทีดี่

ส านักปลัด

5 สมทบหลักประกัน
สุขภาพ

สมทบหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  มีการสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ

ลดรายจ่ายของพนักงาน    อบต.    
บ้านเก่า

6 บ่อทิง้ขยะ เพือ่ลดขยะในหมูบ่้าน หมูท่ี ่8                  -ที่
ทิง้ขยะในหมูบ่้าน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  พืน้ทีใ่นต าบลมีบ่อทิง้
ขยะ

ประชาชนมีพืน้ทีท่ิง้ขยะ
 สะดวกในการใช้บริการ

   อบต.    
บ้านเก่า
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ติดตาข่ายรอบบ่อขยะ เพือ่ปรับปรุงทีท่ิง้ขยะ หมูท่ี ่11                 -

ติดตาข่ายรอบบ่อขยะ 
(กวา้ง 60 เมตร ยาว 70 
เมตร สูง 2 เมตร)

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีการปรับปรุงบ่อขยะ ประชาชนมีพืน้ทีท่ิง้ขยะ
 สะดวกในการใช้บริการ

กองช่าง

8 โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะและจัดเก็บ
ขยะ

เพือ่ให้ทีอ่ยูอ่าศัยใน
หมูบ่้านสะอาดปลอด
โปร่งและน่าอยู่

ต าบลบ้านเก่า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที ่อบต.
ก าหนด

หมูบ่้านสะอาดและน่าอยู่    อบต.    
บ้านเก่า

9 เคร่ืองวดัความดัน เพือ่ใช้วดัความดันให้กับ
ประชาชนในหมูบ่้าน

หมูท่ี ่7                  -
เคร่ืองวดัความดันประจ า
หมูบ่้าน (จ านวน  2 
เคร่ือง)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที ่อบต.
ก าหนด

สุขภาพของประชาชนดี
ขึน้

   อบต.    
บ้านเก่า

10 เคร่ืองชัง่น้ าหนัก เพือ่ใช้ชัง่น้ าหนักให้กับ
ประชาชนในหมูบ่้าน

หมูท่ี ่7                   -
เคร่ืองชัง่น้ าหนักประจ า
หมูบ่้าน (จ านวน 2 เคร่ือง)

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ที ่อบต.
ก าหนด

สุขภาพของประชาชนดี
ขึน้

   อบต.    
บ้านเก่า

11 ส่งเสริมการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่เพือ่
เด็กไทยฉลาด
สุขภาพดี

เพือ่ส่งเสริมการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่เกิดกระแสใน
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ให้
เด็กไทยมีภูมิต้านทาน
โรค ปลอดโรคและมี
สติปัญญาทีฉ่ลาด

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และ
หญิงหลังคลอด จ านวน 
๔๕ คน และ ผู้เข้าร่วม
ประกวดหนูน้อย ๔๐ คน

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

จ านวนกลุ่มหญิง
ต้ังครรภ์และหญิงหลัง
คลอด ได้รับความรู้และ
เป็นตัวอย่างทีดี่ในการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่

รพ.สต. วงัโปุง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 หมูบ่้านโรงเรียน

เข้มแข็ง ห่างไกล
ไข้เลือดออก

เพือ่ชุมชนปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกสร้าง
คณะท างานและแกนน า
ในการควบคุมปูองกันให้
เกิดความร่วมมือในทุก
ภาคีเครือข่ายในการ
ควบคุมปูองกัน
ไข้เลือดออก

ประชากรต าบลบ้านเก่า 
จ านวน ๘๐๐ คน

92,200 92,200 92,200 92,200 92,200 ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก

ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก

รพ.สต.  วงั
โปุง

13 การดูแลควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง

เพื่อให้ประชาชน อายุ 
๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด
 และภาวะโภชนาการเกิน
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้
ดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง

กลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง ๑๐๐ 
คน อสม. ๖๕ คน

90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 ร้อยละของจ านวน
ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อ

ร้อยละของจ านวน
ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อ

รพ.สต.  วงั
โปุง

14 การตรวจเฝูาระวงั
และดูแลสตรีจาก
มะเร็งเต้านม/มะเร็ง
ปากมดลูก

เพือ่ค้นหาและเฝูาระวงั
ผู้ปุวยมะเร็งเต้านม/
มะเร็งปากมดลูกในระยะ
เร่ิมแรก

กลุ่มเส่ียง จ านวน ๒๐๐ 
คน

32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 จ านวน ของผู้ปุวย
มะเร็งปากมดลูก/
มะเร็งเต้านม

จ านวน ของผู้ปุวย
มะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง
เต้านม

รพ.สต. วงัโปุง
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 การให้ความรู้ทัน

สุขภาพแก่ผู้ปกครอง
เด็กอายุ ๐-๕ ปี

เพือ่ให้ผู้ปกครองเด็กอายุ
 ๐-๕ ปี ทราบและ
ตระหนักถึงปัญหาทันต
สุขภาพของบุตรหลาน

ผู้ปกครองเด็กอายุ ๐-๕ ปี
 ๓๒๑ คน

49,340 49,340 49,340 49,340 49,340 ร้อยละของเด็กอายุ 
๐-๕ ปี มีสุขภาพช่อง
ปากทีดี่ขึน้

ร้อยละของเด็กอายุ ๐-
๕ ปี มีสุขภาพช่องปาก
ทีดี่ขึน้

รพ.สต. วงัโปุง

16 วยัเรียน วยัรุ่น อุน่ใจ เพือ่ให้เยาวชนมีความรู้ 
เข้าใจเร่ืองเพศศึกษา ยา
เสพติด และพัฒนาการ
ตนเองเมือ่เข้าสู้วยัรุ่น

กลุ่มเยาวชน จ านวน ๑๒๔
 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวนผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้มากขึน้

ร้อยละของจ านวนผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
มากขึน้

รพ.สต. วงัโปุง

17 การออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ ขยับ
กายสบายชีว ีโดย
การเต้น แอโรบิค

เพือ่ให้ประชาชนมี
สุขภาพทีดี่ใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ เป็น
แบบอย่างการส่งเสริมสุข
 แก่ชุมชนต่อไป

ประชาชนต าบลบ้านเก่า 
จ านวน ๖๕ คน

11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมากขึน้

รพ.สต. วงัโปุง

18 โครงการอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียนใน
การรู้จักปูองกัน
ตนเองสารเสพติด

เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้
ปูองกันเกีย่วกับยาเสพ
ติดรู้วธิหีลีกเล่ียงให้
ห่างไกลจากยาเสพติด

เด็กนักเรียนในต าบลบ้าน
เก่า จ านวน ๑๑๑ คน

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 จ านวนนักเรียนเข้ารับ
การอบรม

กลุ่มนักเรียนได้รับ
ความรู้วธิปีูองกันและ
หลีกเล่ียงห่างไกลจากยา
เสพติดมากขึน้

โรงเรียนใน
เขตพืน้ที ่

อบต.บ้านเก่า

19 โครงการอบรมให้
ความรู้นักเรียนการ
รู้จักปูองกันตนเอง
จากไข้เลือดออก

เพือ่ให้นักเรียนทีเ่ข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจถึงสาเหตุ
และพิษภัยของโรค
ไข้เลือดออก

กลุ่มโรงเรียนในต าบลบ้าน
เก่า จ านวน ๑๓๐ คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียนทีเ่ข้า
รับการอบรม

กลุ่มนักเรียนได้รับ
ความรู้ปูองกันตนเอง
จากไข้เลือดออกมากขึน้

โรงเรียนใน
เขตพืน้ที ่

อบต.บ้านเก่า
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการขยับกาย

สบายชีวด้ีวยแอโรบิค
เพือ่ส่งเสริมให้กลุ่ม
ชาวบ้านและชาวบ้านมี
สุขภาพแข็งแรงโดยการ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ

ผู้น าหมูบ่้านทุกกลุ่มอาชีพ
ในหมูบ่้านและผู้สนใจเข้า
ร่วมการออกก าลังกายแอ
โรบิคประมาณ 50 คน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออก
ก าลังกายมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมากขึน้

ประธาน
แม่บ้าน หมูท่ี่

 11

21 โครงการควบคุม
จ านวนสุนัขและแมว
ในเขตต าบลบ้านเก่า

เพือ่เป็นการลดจ านวน
สุนัขและแมวทีไ่ม่พึง
ประสงค์ในเขตต าบล
บ้านเก่า

สุนัขและแมวในเขตต าบล
บ้านเก่า

50,000 50,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนสุนัขและแมวใน
เขตต าบลบ้านเก่า

จ านวนสุนัขและแมว
ลดลง

ส านักปลัด
,ปศุสัตว์

22 โครงการบริหาร
จัดการขยะ

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน
การบริหารจัดการขยะ
ในพืน้ที่

ทัง้ ๑๓ หมูบ่้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

มีประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการขยะใน
พืน้ที่

ส านักปลัด

23 ตัวแทนหมูบ่้านละ 5 คน 
 รวม 65 คน

30,660 30,660 30,660 30,660 30,660 ส านักปลัด

24 โครงการซักประวติั 
ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ ตรวจ
ร่างกาย และจัดท า
สมุดบันทึกสุขภาพ
เด็กก่อนปฐมวยั

เพือ่ด าเนินการตาม
โครงการ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้
 4 ศูนย์

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ

กองการศึกษา

60

 โครงการก าจัดขยะ
ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่ด าเนินการตาม
โครงการ

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

การปูองกันโรค
ไข้เลือดออกภายใน
ต าบลบ้านเก่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 โครงการ การคัด

กรอง ตรวจประเมิน
และติดตาม
พัฒนาการเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวยัเรียน

เพือ่ด าเนินการตาม
โครงการ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้
 4 ศูนย์

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ตรวจประเมินและ
ติดตามพัฒนาการ

กองการศึกษา

26 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

27 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

28 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

29 โครงการส ารวจความ
เส่ียงจากการใช้
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร

เพือ่จัดท าโครงการ
ส ารวจความเส่ียงจาก
การใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร

เกษตรกรและกลุ่มเส่ียง 
จ านวน ๑๓๐ คน

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

เกษตรกรได้รับการตรวจ
เลือดหาสารเคมีตกค้าง

ส านักปลัด

61

โครงการ การ
ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวยัเรียน

เพือ่ด าเนินการตาม
โครงการ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้
 4 ศูนย์

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กองการศึกษา

โครงการ การ
ประเมินภาวะ
โภชนาการ และ
แก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการในเด็กเล็ก
 และเด็กก่อนวยัเรียน

เพือ่ด าเนินการตาม
โครงการ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้
 4 ศูนย์

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ประเมินภาวะโภชนาการ กองการศึกษา

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ในเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวยัเรียน

เพือ่ด าเนินการตาม
โครงการ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้
 4 ศูนย์

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

พัฒนาการและการ
เรียนรู้ในเด็กเล็ก

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 โครงการสัตวป์ลอด

โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ด าเนินการฉีดวคัซีน
ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

ตามจ านวนประชากร 
สุนัข/แมว ทัง้ทีม่ีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของจากการ
ส ารวจของ อบต.บ้านเก่า

50,000 50,000 80,000 80,000 80,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ประชากร สุนัข/แมว 
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

31 โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึน้ทะเบียนสัตว์

เพือ่ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตวแ์ละขึน้ทะเบียน
สัตวต์ามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ทัง้ ๑๓ หมูบ่้าน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

การส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึน้
ทะเบียนสัตวไ์ด้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์

ส านักปลัด

32 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทีมพ่น
หมอกควนัเพือ่
ปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพือ่อบรมให้ความรู้แก่
ทีมพ่นหมอกควนัให้
สามารถปฏิบัติตนได้
อย่างปลอดภัยและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองพ่น
หมอกควนัให้มีอายุการ
ใช้งานได้ยาวนานขึน้

กลุ่มผู้น าทัง้ ๑๓ หมูบ่้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ทีมพ่นหมอกควนัและ
ผู้น าด้านสุขภาพมี
ความรู้ในเร่ืองการพ่น
หมอกควนัและสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
ปลอดภัยและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองพ่น
หมอกควนัให้มีอายุการ
ใช้งานได้ยาวนานขึน้

ส านักปลัด

33 โครงการส่งเสริม
เคร่ืองออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ

เพือ่ส่งเสริมเคร่ืองออก
ก าลังกายเพือ่สุขภาพ

ทัง้ ๑๓ หมูบ่้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง

ส านักปลัด

62
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
34 อุดหนุน

คณะกรรมการหมูบ่้าน
 ตามโครงการ
พระราชด าริ

เพือ่อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
จ านวน 13 หมูบ่้าน

ทัง้ ๑๓ หมูบ่้าน 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

เป็นไปตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ส านักปลัด

35 โครงการธนาคารขยะ เพือ่ส่งเสริมการจัดเก็บ
ขยะ

ทัง้ ๑๓ หมูบ่้าน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การขัดการขยะ

ส านักปลัด

1. เพือ่ใหผู้้พกิารได้รับการ
ฟืน้ฟโูดยญาติและผู้ดูแล
อย่างถูกวิธี

31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 1. ผู้พิการได้รับการ
ฟืน้ฟูโดยญาติและ
ผู้ดูแลอย่างถูกวธิี

ส านักปลัด

2. เพือ่ใหญ้าติและผู้ดูแลมี
ส่วนร่วมในการฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้พกิาร

2. ญาติและผู้ดูแลมี
ส่วนร่วมในการฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้พิการ

3. เพือ่ใหส้ามารถ
ด ารงชีวิตอยูก่ับครอบครัว
อย่างมีความสุข

3. สามารถด ารงชีวติ
อยูก่ับครอบครัวอย่างมี
ความสุข

37

1. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้เร่ืองการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและ
การช่วยเหลือคืนชีพ (CBR)

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความรู้เร่ืองการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นและการ
ช่วยเหลือคืนชีพ (CBR)

ส านักปลัด

2. เพือ่ใหผู้้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถใหก้าร
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและ
ช่วยเหลือคืนชีพ (CBR) ได้
ถูกต้อง

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถใหก้ารปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นและ
ช่วยเหลือคืนชีพ (CBR) 
ได้ถูกต้อง

63

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

36 โครงการผู้พิการ
สุขภาพดี

โครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นและการ
ช่วยเหลือชีวติขัน้
พืน้ฐาน

70 คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
38 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก เพือ่จัดซ้ือถังขยะ

พลาสติกแบบคัดแยก
ขยะหรือแบบ
ทรงกระบอก

ทุกครัวเรือนในเขตพืน้ที่
ต าบลบ้านเก่า

900,000 900,000 900,000 900,000 400,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

อุปกรณ์ใช้งานได้ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักปลัด

39 โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนใน
ต าบลบ้านเก่า

เพือ่ส่งเสริมและเพิม่
ประสิทธภิาพในการดูแล
สุขภาพของตนเอง

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านเก่า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้

ส านักปลัด

40 โครงการส่งเสริม
ความรู้และทักษะ
การดูแลเด็กก่อนวยั
เรียน

1. เพือ่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการทีส่มวยั

ผู้ปกครองและครู จ านวน
 100 คน

29,130 29,130 29,130 29,130 30,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

1. เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
สมวยั

กองการศึกษา

2. เพือ่ให้เด็กได้รับการ
ดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการจาก
ครอบครัวและชุมชน

2. เด็กได้รับการดูแล
และส่งเสริมพัฒนาการ
จากครอบครัวและชุมชน

3. เพือ่เพิม่ความรู้และ
ทักษะการดูแลเด็กก่อน
วยัเรียนให้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครองและครู

3. พ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูมีความรู้และ
ทักษะการดูแลเด็กก่อน
วยัเรียน

64
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. เพือ่ให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองมีความรู้
วธิกีารปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นทีถู่กต้อง

13,350 13,350 13,350 13,350 14,000 1. ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองมีความรู้
วธิกีารปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นทีถู่กต้อง

กองการศึกษา

2. เพือ่ลดการรุนแรง
ของอาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปุวย

2. ลดการรุนแรงของ
อาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปุวย

3. เพือ่ปูองกันความ
พิการทีจ่ะเกิดขึน้หลัง
การปฐมพยาบาล

3. ลดความเส่ียงความ
พิการทีจ่ะเกิดขึน้หลัง
การปฐมพยาบาล

1. เพือ่ให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองมีความรู้
วธิกีารปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นทีถู่กต้อง

10,590 10,590 10,590 10,590 11,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

1. ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองมีความรู้
วธิกีารปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นทีถู่กต้อง

กองการศึกษา

2. เพือ่ลดการรุนแรง
ของอาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปุวย

2. ลดการรุนแรงของ
อาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปุวย

3. เพือ่ปูองกันความ
พิการทีจ่ะเกิดขึน้หลัง
การปฐมพยาบาล

3. ลดความเส่ียงความ
พิการทีจ่ะเกิดขึน้หลัง
การปฐมพยาบาล

65
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

41 โครงการให้ความรู้
เร่ืองปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเก่า - 
บ้านน้อย

60 คน

42 โครงการให้ความรู้
เร่ืองปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสระพัง

60 คน



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1. เพือ่ให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองมีความรู้
วธิกีารปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นทีถู่กต้อง

10,710 10,710 10,710 10,710 11,000 1. ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองมีความรู้
วธิกีารปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นทีถู่กต้อง

กองการศึกษา

2. เพือ่ลดการรุนแรง
ของอาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปุวย

2. ลดการรุนแรงของ
อาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปุวย

3. เพือ่ปูองกันความ
พิการทีจ่ะเกิดขึน้หลัง
การปฐมพยาบาล

3. ลดความเส่ียงความ
พิการทีจ่ะเกิดขึน้หลัง
การปฐมพยาบาล

44 โครงการปูองกันโรค
และระงับโรคติดต่อ

เพือ่ปูองกันควบคุมการ
ระบาดและลดอัตราการ
ปุวยด้วยโรคติดต่อ

ประชาชนในเขตพืน้ที่
ต าบลบ้านเก่า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การควบคุมโรคติดต่อ
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

45 โครงการเฝูาระวงั
ปูองกันและควบคุม
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

เพือ่ให้ความรู้ ค าแนะน า
 การดูแลเฝูาระวงัและ
ปูองกันโรคติดต่อเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)

ประชาชนในเขตพืน้ที่
ต าบลบ้านเก่า

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

มีการปูองกันการติดเชือ้
จากโรคติดต่อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)

ส านักปลัด
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43 โครงการให้ความรู้
เร่ืองปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวงัโปุง

60 คน โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
46 โครงการพัฒนา

ศักยภาพหน่วย
บริการแพทย์ฉุกเฉิน
หรือกูช้ีพในต าบล

เพือ่ลดจ านวน
ประชาชนทีบ่าดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน

ประชาชนในเขตพืน้ที่
ต าบลบ้านเก่า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
 ความเข้าใจ มีทักษะ
เพิม่ขึน้ในการดูแล
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ
 จุดเกิดเหตุ และก่อนถึง
โรงพยาบาล มีเจตคติที่
ดีต่อการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
เบือ้งต้นได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

รวม 46 โครงการ  - 4,769,280 4,769,280 4,849,280 4,849,280 4,351,500  -  -
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1  - สายรอบหมูบ่้าน กวา้ง 4 
เมตร ยาว 190 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กองช่าง

 - สายขา้มคลองหว้ยใต้ กวา้ง
 5 เมตร ยาว 50 เมตร

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

 - สายบ้านนายเล้ง ราศรี 
กวา้ง 5.5 เมตร ยาว 80 
เมตร

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

 - สายบ้านครูวงเดือน กวา้ง 
5 เมตร ยาว 80 เมตร

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

 - สายหน้าบ้านนายเฉลียว 
กวา้ง 4.5 เมตร ยาว 100 
เมมตร

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000

 - สายกลางบ้าน กวา้ง 5.5 
เมตร ยาว 350 เมตร

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000

 - สายบ้านนายบัวไล โขงจนั
ทึก กวา้ง 3 เมตร ยาว 23 
เมตร

34,000 34,000 34,000 34,000 34,000
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2 พัฒนาระบบโลจสีตกิสแ์ละการค้าเพ่ือเป็นศูนยก์ลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที ่6 นโยบายดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเกา่ หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - สายบ้านนางบัวเลียน ราศี
 กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 28 
เมตร

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

 - สายบ้านนายรัศมี เปร่ียน
จนัทึก กวา้ง 3 เมตร ยาว 
25 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

2  - สายหว้ยใต้ทิศตะวนัออก 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองช่าง

 - สายหว้ยใต้ทิศตะวนัตก 
กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 800 
เมตร

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

 - สายนาโพง กวา้ง 3.5 
เมตร ยาว 400 เมตร

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

 - สายหนองควายโตด กวา้ง
 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายหนองขี้โพต้ะวนัตก 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

 - สายหนองสะแกเส้นล่าง 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,300 
เมตร

1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000

 - สายหนองแจง้ กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
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โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุกบ้านเกา่
 หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - สายหนองแจง้สายใหม่ 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

 - สายนาบึง กวา้ง  3.5  
เมตร ยาว 300 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

3  - สายโสกสะหมืน่(สายที ่1) 
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 350 
เมตร สูง 1 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

 - สายโสกสะหมืน่(สายที ่2)
 กวา้ง 5 เมตร ยาว  1,500 
 เมตร สูง 1 เมตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

 - สายเกาะแหลม กวา้ง 5 
เมตร  ยาว  1,500 เมตร สูง
 1 เมตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

 - สายหนองปะบิดเส้นบน 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร สูง 1 เมตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

4 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงรางระบาย
น้ าภายในหมู่บา้นเกา่
 หมู่ที่ 1

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - ซ่อมแซมปรับปรุงราง
ระบายน้ าภายในหมูบ่้าน 
ระยะความยาว 600 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง
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โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนดินยกระดับคัน
ดินบ้านเกา่ หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการวางท่อ

ระบายน้ าบ้านเกา่ 
หมูท่ี ่1

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - วางท่อระบายน้ าสายหน้า
บ้านนางรวม กงขนุทด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านเกา่ หมูท่ี ่1

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างร้ัว
คาวบอยรอบสระท่า
ลานบ้านเกา่ หมูท่ี ่1

เพือ่กอ่สร้างร้ัวคาวบอย  - กอ่สร้างร้ัวคาวบอยรอบ
สระท่าลาน พืน้ที ่4 ไร่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

8  - สายบ้านตาลือ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 70 เมตร

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

 - สายบ้านนายเสรี กวา้ง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

 - สายบ้านตาเลิศ กวา้ง 3 
เมตร ยาว 40 เมตร

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

9 โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุกบ้าน
โนนสะเดา หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายหว้ยล าเชียงไกร กวา้ง
 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสะเดา
 หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการสร้างถนน

ดินยกระดับ บ้าน
โนนสะเดา หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายนาตาหลวงถงึบ้าน
ยายมน กวา้ง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

11 โครงการซ่อมแซม
ถนนหนิคลุกบ้าน
โนนสะเดา หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายโนนสะเดาเชื่อมบ้าน
เกา่-พนัชนะ กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปดิบา้นโนนสะเดา 
หมู่ที่ 2

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - สายหน้าบ้านนายหลวงถงึ
หน้าบ้านนายเสรี กวา้ง 30 
ซม. ยาว 360 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างลูก
ระนาดชลอ
ความเร็วบ้านโนน
สะเดา หมูท่ี ่2

เพือ่ลดการเกดิ
อบุัติเหตุในหมูบ่้าน

 - กอ่สร้างลูกระนาดชลอ
ความเร็วในหมูบ่้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ลดการเกนิ
อบุัติเหตุใน
หมูบ่้าน

กองช่าง

14 โครงการซ่อมแซมคู
หว้ยน้ าขาวบ้านโนน
สะเดา หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ซ่อมแซมคูหว้ยน้ าขาว 
กวา้ง 10 เมตร ยาว 30 
เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



72 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการซ่อมแซม

คอสะพานบ้านโนน
สะเดา หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ซ่อมแซมคอสะพาน
ทางเขา้หมูบ่้านโนนสะเดา 
หมูท่ี ่2

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

16 โครงการซ่อมแซม
ฝายนาตาแปลกบ้าน
โนนสะเดา หมูท่ี ่2

เพือ่เป็นการกกัเกบ็น้ า
ไวอ้ปุโภค - บริโภค

 - ซ่อมแซมฝายนาตาแปลก 
กวา้ง 20 เมตร ยาว 20 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

17

โครงการปรับปรุงถงั
น้ าประปาหมูบ่้าน
โนนสะเดา หมูท่ี ่2

เพือ่เป็นการกกัเกบ็น้ า
ไวอ้ปุโภค - บริโภค

 - ปรับปรุงถงัน้ าประปา
หมูบ่้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

18  - สายรอบบึงมะเริง กวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กองช่าง

 - สายตะวนัตกโรงเรียน 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 250 
เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

 - สายบ้านนายจลุ กวา้ง 3 
เมตร ยาว 150 เมตร

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

 - สายบ้านตาสมนึก กว้าง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านมะเริง หมู่
ที ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - สายท่าบอน กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 700 เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000

 - สายบ้านตาผัน กวา้ง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

 - สายบ้านนายสร้อย กวา้ง 
3 เมตร ยาว 150 เมตร

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

 - สายบ้านตาหมู ่กวา้ง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร

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

 - สายรอบโรงเรียนบ้านมะ
เริง กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

19  - สายบึงมะเริงเชื่อมวดัจงกอ
 กวา้ง 3 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 กองช่าง

 - ถนนหนิคลุกสายหนองตะ
เพง็พร้อมวางท่อ 2 จดุ กวา้ง
 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

 - สายนาหนองรังเชื่อม
หนองประดู่ กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุกบ้านมะ
เริง หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



 - สายหนองงูเหลือมเชื่อม
เกาะแหลม กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - สายโนนตาลเชื่อมไร่
พระเทพ กวา้ง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

 - สายหนองควาย กวา้ง 3 
เมตร ยาว 2,500 เมตร

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000

20  - สายหนเบ้านนายเริงชัยถงึ
วดัมะเริง กวา้ง 5 เมตร ยาว
 400 เมตร

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 กองช่าง

 - สายกลางบ้าน กวา้ง 3 
เมตร ยาว 400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

 - สายหน้าโรงเรียนบ้านมะ
เริงถงึวดัมะเริง กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 700 เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

 - สายตะวันตกบา้น กว้าง 3 
เมตร ยาว 800 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

21 โครงการกอ่สร้าง
ระตูระบายน้ าบึงมะ
เริง บ้านมะเริงหมูท่ี่
 3

เพือ่เป็นการกกัเกบ็น้ า
ไวอ้ปุโภค - บริโภค

 - กอ่สร้างประตูระบายน้ า 2
 ช่อง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการเคลือบผิว
จราจรแอสฟลัติก
ภายในหมูบ่้าน บ้าน
มะเริง หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



22

โครงการลอกเหมือง
นายายไหล บ้านมะ
เริง หมูท่ี ่3

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ลอกเหมืองนายายไหล 
กวา้ง 1 เมตร ยาว 850 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 โครงการเดินท่อน้ า 

บ้านมะเริง หมูท่ี ่3
เพือ่เป็นการกกัเกบ็น้ า
ไวอ้ปุโภค - บริโภค

 - เดินท่อน้ าจากหนองรังสู่
ป่าช้า ยาว 700 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมะ
เริง หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายหลังโรงเรียนบ้านเกา่-
บ้านน้อย กวา้ง 6 เมตร ยาว
 400 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป- มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุง
โรงประปาและเดิน
ท่อน้ าใหม่ใน
หมูบ่้านมะเริง หมูท่ี่
 3

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อปุโภค -บิริโภค

 - ปรับปรุงโรงประปาและ
เดินท่อน้ าใหม่ในหมูบ่้านมะ
เริง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

26 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านมะเริง หมู่
ที ่3

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500000 500000 500000 500000 500000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป- มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



27 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ บ้านมะเริง 
หมูท่ี ่3

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้  - ขยายเขตไฟฟา้สาย
ตะวนัตกโรงเรียนบ้านมะเริง 
จ านวน 3 หลัง ระยะทาง 
200 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ที่
เพยีงพอ

กองช่าง

28 โครงการติดต้ังเสียง
ตามสาย บา้นมะเริง
 หมู่ที่ 3

เพือ่ติดต้ังเสียงตาม
สายในหมูบ่้าน

 - ติดต้ังเสียงตามสายใน
หมูบ่้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนได้
รับรู้ถงึขา่วสาร
ทีช่ัดเจน

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29  - สายบ้านกลางถงึบ้านกดุ

ม่วง กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายวดับ้านกลางถงึบ้าน
นางสมจติร กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

30  - สายบา้นกลางถงึบา้นกดุ
โดก กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 กองช่าง

 - สายเลียบคลองวังแคน 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000

 - สายกดุละคร กว้าง 3 เมตร
 ยาว 1,500 เมตร

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000

 - สายนายายฉลาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร

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

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุกบ้าน
กลาง หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านกลาง หมูท่ี่
 4

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



 - สายเลียบคลองล าเชยีงไกร
ทั้ง 2 ฝ่ัง ถงึฝายลูกที่ 1 กว้าง
 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

 - สายเลียบคลองล าเชยีงไกร
ทั้ง 2 ฝ่ัง ถงึฝายลูกที่ 2 กว้าง
 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร

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

 - สายสะพานบา้นกดุมว่งถงึ
นานางน ีกว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - สายหนองขอนแกน่ กวา้ง 
4 เมตร ยาว 2,000 เมตร

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

 - สายป่าไผ่หวันาดง กวา้ง 4
 เมตร ยาว 1,500 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

 - สายสามขา กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000

31 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางรอบ
หมูบ่้าน บ้านกลาง 
หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ถนนลาดยางรอบหมูบ่้าน 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



32 โครงการกอ่สร้าง
ลานตากขา้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกลางหมูท่ี ่4

เพือ่ประชาชนจะได้มี
ลานตากขา้วและได้ท า
กจิกรรมต่างๆร่วมกนั

 - กอ่สร้างลานตากขา้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนจะ
ได้มีลานตาก
ขา้วและได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง

33 โครงการกอ่สร้าง
ฝายน้ าล้น บ้านกลาง
 หมูท่ี ่4

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - กอ่สร้างฝายน้ าล้นหว้ยล า
เชียงไกรบริเวณนานาง
สมหมาย กจิขนุทด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

34 โครงการกอ่สร้าง
ฝายแบ่งน้ า บ้าน
กลาง หมูท่ี ่4

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - กอ่สร้างฝายแบ่งน้ า
บริเวณสามแยกทางไปบ้าน
กดุโดก

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

78 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
35  - ขดุลอกคลองวงัแคน ยาว 

2,500 เมตร
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กองช่าง

 - ขดุลอกคลองกดุโดกเชื่อม
หว้ยล าเชียงไกร ยาว 500 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

36 โครงการขดุสระน้ า
สาธารณะ บ้านกลาง
 หมูท่ี ่4

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ขดุสระน้ าสาธารณะบ้าน
กลาง เนือ้ที ่3 ไร่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการขดุลอก
คลอง บ้านกลาง 
หมูท่ี ่4

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค



37 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ บ้านกลาง 
หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการใช้
ไฟฟา้

 - ขยายเขตไฟฟา้บริเวณสาม
แยกบ้านกดุม่วงไปป่าไผ่หวั
นาดง ยาว 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง

38 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านกลาง หมูท่ี่
 4

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

39 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาใน
หมูบ่้าน บ้านกลาง 
หมูท่ี ่4

เพือ่ปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบ่้าน

 - ปรับปรุงระบบประปาใน
หมูบ่้าน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดไวใ้ช้
อปุโภค-บริโภค

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40  - สายบ้านนายสะอาดถงึ

บ้านนายต้ัม กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง

 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อสายหนองโสน 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

41  - สายหนองโสน กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุก บ้าน
สระพงั หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระพงั 
หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



 - สายรอบบึงหนองกระทุม่ 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,000 
เมตร

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

 - สายบ้านสระพงัถงึบ้านวงั
โป่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

 - สายบ้านสระพงัถงึบ้านกดุ
โดก กวา้ง 4 เมตร ยาว 
3,500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

 - สายบ้านนางเขม็พรถงึ
นานายมงคล กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร

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

 - ถนนหนิคลุกพร้อมวางท่อ
สายไร่นางสนิทถงึไร่นายจอ้น
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
42 โครงการกอ่สร้าง

ถนนดินยกระดับอดั
บดแน่น บ้านสระพงั
 หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายนาตาสวสัด์ิถงึไร่นาง
สาคร กวา้ง 4 เมตร ยาว 
6,000 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุก บ้าน
สระพงั หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



43 โครงการกอ่สร้าง
ฝายน้ าล้น บ้านสระ
พงั หมูท่ี ่5

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - กอ่สร้างฝายน้ าล้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

44 โครงการวางท่อ
ระบบน้ าประปา
หมูบ่้าน บ้านสระพงั
 หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อปุโภค -บิริโภค

 - วางท่อระบบน้ าประปา
หมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค-
บริโภค

กองช่าง

45 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด บ้านสระพงั หมู่
ที ่5

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - กอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดภายในหมูบ่้าน 
กวา้ง 30 ซม. ลึก 30 ซม. 
ยาว 1,000 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

46 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้เพือ่การเกษตร
 บ้านสระพงั หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการใช้
ไฟฟา้

 - ขยายเขตไฟฟา้เพือ่
การเกษตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง

81

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47

โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านสระพงั 
หมูท่ี ่5

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



48  - สายบ้านนายบุญชู กวา้ง 4
 เมตร ยาว 30 เมตร

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง

 - หน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านวงัโป่ง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 40 เมตร พร้อมวางท่อ 
ø 12 นิว้ จ านวน 5 ท่อน

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

 - สายหลังโรงเรียน กวา้ง 4 
เมตร ยาว 40 เมตร พร้อม
วางท่อ 12 นิว้ จ านวน 6 
ท่อน

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

 - สายบ้านนายจอยถงึบ้าน
นายค าเส่ียน กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายบ้านบุญหลวงถงึบ้าน
นายประทวน กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 - สายบ้านนางละมุด กวา้ง 
3 เมตร ยาว 40 เมตร

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

82

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - สายบ้านสลิต ภญิโยวงษ์ 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 30 เมตร

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวงัโป่ง 
หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

ที่



 - สายนานายประเสริฐถงึ
หนองหมากเฮ้า กวา้ง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

 - สายบ้านนางลองถงึโนน
ขามแป้ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 
80 เมตร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

 - สายบ้านนายแสงถงึโนน
ขามแป้ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 
70 เมตร

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

 - สายบ้านนางหลอด กวา้ง 
4 ดมตร ยาว 40 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

 - สายหน้าศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร พร้อมวางท่อขนาด 12
  จ านวน 5 ท่อน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

49 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด บ้านวงัโป่ง หมูท่ี่
 6

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - กอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดภายในหมูบ่้าน 
ยาว 2,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

83

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



50  - สายรอบบึงสาธารณะ 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 กองช่าง

 - สายโนนขามแป้ง กวา้ง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

 - สายแยกบึงถงึหว้ยล าเชียง
ไกร กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายนานายบุญฮวยถงึนา
นางสนัด กวา้ง 6 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

 - สายหนองหมากเฮ้าถงึนา
นายแดง กวา้ง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

 - สายไร่นางน้อยถงึนานายสิ
นทร กวา้ง 5 เมตร ยาว 
650 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

 - สายนานางหมาดถงึทุง่
จารยข์าว กวา้ง 4 เมตร ยาว
 500 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายบึงถงึนานางละมัย 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

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

84

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุก บ้านวงั
โป่ง หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



 - สายหลังโรงเรียนถงึนา
นายแสง กวา้ง 6 เมตร ยาว 
400 เมตร

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

 - สายนานายจ ารัสถงึหนอง
คลอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อมเทคอนกรีต
ใหน้้ าไหนสะดวก

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000

51 โครงการซ่อมแซม
ถนน บ้านวงัโป่ง 
หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายคลอง 1 ถงึ คลอง 2 
จากบ้านวงัโป่ง หมูท่ี ่11

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.

ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

52  - สายหลังโรงเรียนถงึนา
นายแสง กวา้ง 6 เมตร ยาว 
400 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

 - สายนานายบุญฮวยถงึนา
นางสนัด กวา้ง 6 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

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

53 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลั
ติกส์ภายในหมู่บา้น 
บา้นวังโปง่ หมู่ที่ 6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ถนนลาดยางแอสฟลัติกส์
ภายในหมูบ่้าน กวา้ง 6 เมตร
 ยาว 2,000 เมตร

3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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โครงการยกระดับ
ดินพร้อมเทหนิคลุก 
บ้านวงัโป่ง หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

ที่



54 โครงการกอ่สร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเพือ่การเกษตร
 บ้านวงัโป่ง หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
พืน้ทีใ่ช้สอยและสะดวก

 - กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเพือ่ตากผลทาง
การเกษตร กวา้ง 200 เมตร
 ยาว 300 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
พืน้ทีใ่ช้สอย
และสะดวก

กองช่าง

55 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเพือ่
การเกษตร บ้านวงั
โป่ง หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพือ่
การเกษตรทุกสายในหมูบ่้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

56 โครงการกอ่สร้าง
ลานกฬีาสนามกฬีา
ชุมชน บ้านวงัโป่ง 
หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
พืน้ทีอ่อกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ

 - กอ่สร้างลานกฬีาสนาม
กฬีาชุม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
สุขภาพที่
แขง็แรง

กองช่าง

57 โครงการกอ่สร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้าน
วงัโป่ง หมูท่ี ่6

เพือ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 - กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านวงัโป่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนทีน่่าอยู่
และปลอดภยั

กองช่าง

58
โครงการกอ่สร้างโรง
อาหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบ้านวงัโป่ง 
หมูท่ี ่6

เพือ่สร้างโรงอาหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

 - กอ่สร้างโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านวงัโป่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

เด็กเล็กได้มีโรง
อาหารสะดวก
และปลอดภยั

กองช่าง

86

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



59 โครงการวางท่อ
พร้อมก าแพงกั้นน้ า 
บ้านวงัโป่ง หมูท่ี ่6

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - วางท่อเหมืองนายาย
ล าดวนพร้อมก าแพงกั้นน้ า

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

60 โครงการวางท่อ
พร้อมเทดิน บ้านวงั
โป่ง หมูท่ี ่6

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - วางท่อ 100 ซม. พร้อม
เทดินจากถนนใหญ่ถงึนานาง
เสง่ียม ยาว 500 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

61 โครงการวางท่อคอน
เวร์ิดหรือท่อหลอด
เหล่ียม บ้านวงัโป่ง 
หมูท่ี ่6

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - วางท่อคอนเวร์ิดหรือท่อ
หลอดเหล่ียมนานายสามารถ
 กกูขนุทดติดบึงวงัโป่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

62 โครงการขดุลอก
เหมืองน้ า บ้านวงัโป่ง
 หมูท่ี ่6

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ขดุลอกเหมืองน้ าจากบึง
ถงึนานายประเสริฐ พร้อม
วางท่อ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

63 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ บ้านวงัโป่ง 
หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการใช้
ไฟฟา้

 - ขยายเขตไฟฟา้ในจดุต่างๆ
บ้านวงัโป่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง

64 โครงการติดต้ังแผ่น
โซล่าเซลส์ บ้านวงั
โป่ง หมูท่ี ่6

เพือ่ติดต้ังแผ่นโซล่า
เซลส์

 - ติดต้ังแผ่นโซล่าเซลส์ 
จ านวน 2 จดุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

การใช้พลังงาน
ไฟฟา้ลดลง

กองช่าง
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65 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านวงัโป่ง หมู่
ที ่6

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

66 โครงการกอ่สร้าง
ประตูเปิด - ปิดน้ า 
บ้านวงัโป่ง หมูท่ี ่6

เพือ่กอ่สร้างประตู
เปิด-ปิดน้ า

 - กอ่สร้างประตูเปิด - ปิดน้ า
 บ้านวงัโป่ง หมูท่ี ่6

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ไวใ้ช้อปุโภค-
บริโภค

กองช่าง

67 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านน้อย หมูท่ี่
 7

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - รอบล าหว้ยทิศตะวนัออก
บ้านน้อย กวา้ง 4 เมตร ยาว
 800 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายบ้านนางปัญญา แกง
ขนุทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 เมตร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

 - สายบ้านนายเกษม กวด
ขนุทด จดุที ่1 กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 30 เมตร จดุที ่2 กวา้ง
 3 เมตร ยาว 40 เมตร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

 - สายบ้านนางโสภา เหมย
ขนุทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 
60 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
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ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



 - สายริมคลอง กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 558 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

 - สายยา้นนายล าดวน กวด
ขนุทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 
60 เมตร

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

 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้านน้อย(บ้านโคก)
 กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

68 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายโรงสูบน้ าไฟฟา้ กวา้ง 
3 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ

กองช่าง

 - สายป่าไผ่หวันาดงถงึบ้าน
กลาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายบ้านน้อยโรงสูบคลอง
ยาง กวา้ง 3 เมตร ยาว 100
 เมตร

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

 - สายบ้านน้อยถงึบ้านมะเริง
(หลังโรงเรียนบ้านเกา่) กวา้ง
 3 เมตร ยาว 250 เมตร

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุก
ยกระดับ บ้านน้อย 
หมูท่ี ่7



69  - สายบ้านน้อยถงึหนองขี้โพ้
 กวา้ง 3 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง

 - สายบ้านน้อยถงึหนอง
สะแก กวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายบ้านน้อยถงึหวับึงมะ
เริง กวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายบ้านน้อยถงึนานายใส
แกว้ แกน่จนัทึก กวา้ง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร 0.50 
เมตร

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

 - สายบ้านน้อยถงึนานาย
แดง เกงขนุทด กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 60 เมตร สูง 1.50 
เมตร

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

70  - กอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดสายกลางบ้าน
น้อยทัง้สองขา้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง

รางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน 
ผ่ังที ่1 กวา้ง 30 ซม. ยาว 
530 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

ฝ่ังที ่2 กวา้ง 30 ซม. ยาว 
530 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด บ้านน้อย หมูท่ี ่7

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

โครงการกอ่สร้าง
ถนนดินยกระดับ 
บ้านน้อย หมูท่ี ่7

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



71 โครงการวางท่อคอน
เวร์ิด บ้านน้อย หมูท่ี่
 7

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - วางท่อคอนเวร์ิดเหมืองพอ่
ใหญ่ซุ้ม กวา้ง 3*2 เมตร 
ยาว 6 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

72 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านน้อย หมูท่ี่
 7

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

73 โครงการจดัซ้ือ
อปุกรณ์เกบ็น้ า
พร้อมขาต้ัง บ้าน
น้อย หมูท่ี ่7

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - จดัซ้ืออปุกรณ์เกบ็น้ า
พร้อมขาต้ัง บ้านน้อย (บ้าน
โคก) จ านวน 4 ถงั

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

74 โครงการปรับปรุง
สะพานขา้มคลองล า
เชยีงไกร บา้นนอ้ย 
หมู่ที่ 7

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ปรับปรุงสะพานขา้มคลอง
ล าเชียงไกร กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 18 เมตร ยกระดับจาก
เดิม 1 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

75 โครงการยกระดับ
คันคูรอบวดัจงกอ 
บ้านน้อย หมูท่ี ่7

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ยกระดับคันคูรอบวดัจงกอ
 กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 
เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



76 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านกดุโดกเชื่อมถนน
ด่านขนุทด-หนองแวง กวา้ง 
6 เมตร ยาว 2,700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 - สายบ้านนางทองสุข เมือง
ขนุทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 
32 เมตร หนา 0.15 เมตร

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

 - สายบ้านนายนิคม แกบ
ขนุทด กวา้ง 2.80 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

 - สายบ้านนายเกรียติศักด์ิ 
กอ่มขนุทด กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร

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

 - สายบ้านนางโสภา ยมศรี
เคน กวา้ง 3.5 เมตร ยาง 
52 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกดุโดก 
หมูท่ี ่8



77 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านกดุโดกถงึหนอง
พงัโพด กวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,400 เมตร สูง 1 เมตร 
พร้อมวางท่อ 4 จดุ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 - สายบ้านกดุโดกเชื่อม
ต าบลตะเคียน กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 5,000 เมตร สูง 1.50
 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

78 โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลัก บ้านกดุ
โดก หมูท่ี ่8

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านกดุโดกดงมะเกลือ
เชื่อมถนนด่านขทุด-หนอง
แวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 
3,500 เมตร สูง 1 เมตร 
พร้อมวางท่อ 3 จดุ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 - สายเลียบคลองสองฝ่ัง
บ้านกดุโดกถงึทุง่คล้อ กวา้ง 
5 เมตร ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

 - สายบ้านกดุโดกถงึบ้าน
สระพงั กวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อ 4 จดุ

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนดินยกระดับ
พร้อมหนิคลุกอดับด
แน่น บ้านกดุโดก 
หมูท่ี ่8



 - สายบา้นกดุโดกถงึบา้น
กลาง กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,500 เมตร สูง 1 เมตร 
พร้อมวางทอ่ 4 จดุ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

 - สายเลียบคลองสองฝ่ัง
บ้านกดุโดกถงึฝายตาพล 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

79 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด บ้านกดุโดก หมู่
ที ่8

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - กอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดภายในหมูบ่้าน 
กวา้ง 70 ซม. ยาว 1,000 
เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

80 โครงการขดุลอกล า
เชียงไกร บ้านกดุโดก
 หมูท่ี ่8

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ขดุลอกคลองหว้ยล าเชียง
ไกรบ้านกดุโดกถงึบ้านสระพงั
 กวา้ง 22 เมตร ยาว 8,000
 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

 - ขดุลอกคลองหว้ยล าเชียง
ไกรบ้านกดุโดกถงึบ้านกลาง 
พร้อมถนนเลียบคลอง กวา้ง 
22 เมตร ยาว 8,000 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



81 โครงการขดุเจาะบอ่
บาดาลพร้อมแผง
โซลาเซลล์ติดต้ัง
พลังงานแสงอาทติย์
 บา้นกดุโดก หมู่ที่ 8

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ขดุเจาะน้ าบาดาลพร้อม
ติดต้ังแผงโซลาเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย ์จ านวน 5 จดุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

82 โครงการขดุลอก
สระน้ าสาธารณะ 
บ้านกดุโดก หมูท่ี ่8

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ขดุลอกสระน้ าสาธารณะ 
เนือ้ที ่5 ไร่ ลึก 3 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

83 เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ฝายกดุแจง้ กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 18 เมตร สูง 180 ซม.
 หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

 - ฝายกดุม่วง กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 18 เมตร สูง 180 ซม.
 หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ฝายกดุพระ กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 18 เมตร สูง 180 ซม.
 หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ฝายกดุโดก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 18 เมตร สูง 180 ซม.
 หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ฝายกดุตามัน่ กวา้ง 5 
เมตร ยาว 18 เมตร สูง 
180 ซม. หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกดุ
โดก หมูท่ี ่8



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - ฝายกดุชา้งตาย กว้าง 5 
เมตร ยาว 18 เมตร สูง 180
 ซม. หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ฝายกดุใหญ่ กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 18 เมตร สูง 180 ซม.
 หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

84 โครงการขยายเขต
ประปาหมูบ่้านและ
ประปาส่วนภมูิภาค 
บ้านกดุโดก หมูท่ี ่8

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อปุโภค -บิริโภค

 - ขยายเขตประปาหมูบ่้าน
และประปาส่วนภมูิภาค 
จ านวน 96 ครัวเรือน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

85 โครงกอ่สร้างบ่อขยะ
 บ้านกดุโดก หมูท่ี ่8

เพือ่สร้างบ่อขยะ  - กอ่สร้างบ่อขยะ เนือ้ที ่5 ไร่ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
สถานทีท่ิง้ขยะ

กองช่าง

86 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านกดุโดก 
หมูท่ี ่8

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

87 โครงการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะป้าย
ทางเขา้หมูบ่้านกดุ
โดก หมูท่ี ่8

เพือ่เป็นป้ายบอกทาง
ในการสัญจร

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะป้าย
ทางเขา้หมูบ่้านกดุโดก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

96 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
88 โครงการติดต้ังหอ

กระจายขา่วเสียง
ตามสายในหมูบ่้าน
กดุโดก หมูท่ี ่8

เพือ่เพิม่ช่องทางรับรู้
ขา่วสารใหก้บั
ประชาชน

ติดต้ังหอกระจายขา่วเสียง
ตามสายในหมูบ่้าน จ านวน 9
 จดุ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
ได้รับขอ้มูล
ขา่วสารได้
อยา่งทัง่ถงึ

กองช่าง

83 โครงการยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านชัยพนั 
หมูท่ี ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทีม่ีน้ าท่วมขงั 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

90  - สายบ้านชัยพนัถงึป่าไผ่หวั
นาดง กวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 กองช่าง

 - สายในหมูบ่้าน กวา้ง 4 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

 - สายโนนตาล กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 500 เมตร

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

 - สายบ้านนายกุ๊ก กมขนุทด
 กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

 - สายวดัมะเริงถงึบ้านมาบ
กราด ต.พนัชนะ กวา้ง 5 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านชัยพนั 
หมูท่ี ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - สายไปบ้านพนัชนะ ต.พนั
ชนะ กวา้ง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

 - สายไปบ้านมาบกราด ต.
พนัชนะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

91 โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุก บ้าน
ชัยพนั หมูท่ี ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายวงแหวนรอบนอกแยก
หนองรังถงึบ้านมาบกราด ต.
พนัชนะ กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 - สายสามแยกนานาย
สมศักด์ิ กานขนุทด ถงึ 
หนองรัง กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายหนองตะแกถงึหนองงู
เหลือม กวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พร้อมวางท่อ 
3 จดุ

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

 - สายหนองรังถงึหนองควาย
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร พร้อมวางท่อ 4 จดุ

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

 - สายหนองตะเพง็ถงึป๊อก
แป๊ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พร้อมวางท่อ 
3 จดุ

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - สายรอบบึงมะเริง กวา้ง 6 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

 - สายบ้านชัยพนัถงึบ้าน
มาบกราด กวา้ง 5 เมตร ยาว
 2,000 เมตร พร้อมวางท่อ
 2 จดุ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 - สาบบ้านชัยพนัถงึบ้านพนั
ชนะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

92 โครงการเคลือบผิว
จราจรแอสฟลัติกส์ 
บ้านชัยพนั หมูท่ี ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - เคลือบผิวจราจรแอสฟลัติก
ในหมูบ่้าน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

93 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายทางเขา้บึงมะเริงด้าน
ทิศตะวนัตก กวา้ง 4.50 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
พร้อมวางท่อ 2 จดุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายบ้านชัยพนัถงึหนองลัง
เชื่อมหนองควาย กวา้ง 6 
เมตร ยาว 3,500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
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โครงการกอ่ส้ราง
ถนนดินยกระดับอดั
บดแน่นพร้อมเทหนิ
คลุก บ้านชัยพนั หมู่
ที ่9

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
94 โครงการขดุลอก

คลอง บ้านชัยพนั 
หมูท่ี ่9

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ขดุลอกคลองนาตากว่งเขา้
บึงมะเริง กวา้ง 3 เมตร ยาว
 1,000 เมตร พร้อมวางท่อคู่
 2 จดุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

95 โครงการขดุลอก
หนองกระโดน บ้าน
ชัยพนั หมูท่ี ่9

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ขดุลอกหนองกระโดน 
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

96 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านชัยพนั หมู่
ที ่9

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

97 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ 2 เส้นทาง 
บ้านชัยพนั หมูที ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการใช้
ไฟฟา้

 - เส้นที ่1 ขยายเขตจาก
ตะวนัออกวดัมะเริงไปถงึสาม
แยกบ้านมาบกราดแยกบ้าน
พนัชนะ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง

 - เส้นที ่2 ขยายเขตบ้านชัย
พนัออกไปถนนด่านขนุทด-
หนองแวง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

98 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระพงั
เหนือ หมูท่ี ่10

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านนางเสง่ียม กกขนุ
ทด ถงึบ้านนางจ าลอง วาสูง
เนิน กวา้ง 4 เมตร ยาว 47 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงานที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านนางสุวรรณ์ กิ่ง
แกว้ ถงึไร่นายเสง่ียม วาสูง
เนิน กวา้ง 5 เมตร ยาว 118
 เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 - สายบ้านนางจนิตนา 
กล่อมขนุทด ถงึไร่ครูทว ีเพช็
รนอก กวา้ง 6 เมตร ยาว 97
 เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายบ้านนางมะไลพร 
ไตรยขนัธ ์ถงึบ้านนายนพพล
 กงัขนุทด กวา้ง 5 เมตร ยาว
 80 เมตร หนา 0.15 เมตร

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

 - สายหน้าโรงสีนางนุชนารถ 
เชื่อขนุทดเชื่อมถนนสาย
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กวา้ง 5 
เมตร ยาว 42 เมตร หนา 
0.15 เมตร

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

 - สายหนองสะแกถงึบ้าน
นายยตุธ ์กาฬพนัธ ์กวา้ง 5 
เมตร ยาว 137 เมตร หนา 
0.15 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

101 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงานที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านนายยรุนันท์ กวก
ขนุทด ถงึโรงสีนางนุชนารถ 
เชื่อขนุทด กวา้ง 3 เมตร ยาว
 27 เมตร หนา 0.15 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายบ้านนางส าลี บุตรค า
โชติ เชื่อมถนนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 
42 เมตร หนา 0.15 เมตร

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

 - สายบ้านนายอารีวลัย ์เกยี
กขนุทด ถงึหนองสะแก กวา้ง
 5 เมตร ยาว 17 เมตร หนา
 0.15 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

 - สายบ้านนางพฒัน์รว ีกงั
ขนุทด ถงึบ้านนายดาวเรือง 
กกขนุทด กวา้ง 4 เมตร ยาว
 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมท่อ(PVC) 6 นิว้ 
จ านวน 1 ท่อน

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

102 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงานที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
99 เพือ่ใหป้ระชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายหลักสิบถงึหลุบตาแอบ
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 กองช่าง

 - สายนานายสวสัด์ิถงึนานาย
เฉวยีง ฤาชา กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 889 เมตร หนา 0.10 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

 - สายดอนหนัหนองดู่ กวา้ง
 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

 - สายไร่ครูทว ีเพช็รนอก ถงึ
ไร่นายสุริยา แจงสูงเนิน กวา้ง
 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

 - สายไร่นางวาสนา กมขนุ
ทก ถงึไร่นางสมควร หลาบค า
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.10 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

103 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนดินยกระดับอดั
บดพร้อมเทหนิคลุก
 บ้านสระพงัเหนือ 
หมูท่ี ่10

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
100 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางแอส
ฟลัติกส์ บ้านสระพงั
เหนือ หมูท่ี ่10

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านนายยตุธ ์กาฬ
พนัธ ์ถงึบ้านนายประมวล อู
สูงเนิน กวา้ง 4 เมตร ยาว 
780 เมตร หนา 0.10 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - ทางเขา้บ่อขยะ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.10 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

101 เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - สายบ้านนายสัญญา กง
ขนุทด ถงึบ้านนายโชคชัย 
กกึขนุทด กวา้ง 40 ซม. ลึก
 40 ซม. ยาว 224 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

 - สายบ้านนายแดง อนิทองชู
 ถงึบ้านนางสุมาลี เกตุขนุทด
 กวา้ง 40 ซม. ลึก 40 ซม. 
ยาว 117 เมตร

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

 - สายบ้านนายสมชาย ริม
กระโทก ถงึบ้านนายบุญเติม 
เกยีกขนุทด กวา้ง 50 ซม. 
ลึก 40 ซม. ยาว 87 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

104 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด บ้านสระพงัเหนือ
 หมูท่ี ่10



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
102 โครงการวางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสระ
พงัเหนือ หมูท่ี ่10

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้านนาย
ยตุธ ์กาฬพนัธ ์ถงึหน้าบ้าน
นายประมวล อสููงเนิน ขนาด
ท่อ ø 1.00 เมตร ยาว 115
 เมตรและบ่อพกัคอนกรีต
เสริมเหล็ก 7 บ่อ พร้อมฝาปิด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ขนาดท่อ ø 1.00 
เมตร จ านวน 22 ท่อนและ
บ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก 7
 บ่อ พร้อมฝาปิด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

103 โครงการขดุลอก
สระน้ าสาธารณะ
หนองกระทุม่ บ้าน
สระพงัเหนือ หมูท่ี ่
10

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

 - ขดุลอกสระน้ าสาธารณะ
หนองกระทุม่ กวา้ง 40 ไร่ 
ลึก 2.5 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

105 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



104 โครงการติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟา้แรงสูง
ในหมูบ่้านบ้านสระ
พงัเหนือ หมูท่ี ่๑๐

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการใช้
ไฟฟา้

 - ติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟา้แรงสูงในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง

105 เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

 - ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

 - ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ทางแยกหลักสิบ
ทางเขา้หมูบ่้าน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

106 โครงการขยาย
น้ าประปาหมูบ่้าน
สระพงัเหนือ หมูท่ี ่
10

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อปุโภค -บิริโภค

 - ขยายน้ าประปาในหมูบ่้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

107 โครงการกอ่ส้ราง
อาคารเอนกประสงค์
(โดม)ลานกฬีา บ้าน
สระพงัเหนือ หมูท่ี ่
10

เพือ่กอ่ส้รางอาคาร
เอนกประสงค์(โดม)
ลานกฬีา

 - กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (โดม) ลานกฬีา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
สถานทีอ่อก
ก าลังสะดวก
และปลอดภยั

กองช่าง

106 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านสระพงั
เหนือ หมูท่ี ่10

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั



108
 - สายบ้านนางฉมิมาลี สีทอง
 กวา้ง 3 เมตร ยาว 350 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

 - สายบ้านนางจ าปี กวา้ง 3 
เมตร ยาว 106 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

 - สายบ้านนายแดง กบีขนุ
ทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 250 
เมตร

375,000 375,000 375,000 375,000 375,000

 - สายบ้านนายเชย นวมขนุ
ทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

 - สายศาลาประชาคม กวา้ง
 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา
 0.15 เมตร

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

 - สายบ้านนายสมควร ดม
ขนุทด ถงึบ้านนายไพรัช เจก็
จนัทึก กวา้ง 3 เมตร ยาว 
50 เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

 - สายบ้านนายบุญธรรม 
เกยพดุซา กวา้ง 3 เมตร ยาว
 100 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

107 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวงัโป่ง
เหนือ หมูท่ี ่11

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายยา้นนางสมพอง กม
ขนุทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 
50 เมตร

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายบ้านนางบุญเตือน 
ศิลประชัย กวา้ง 3 เมตร ยาว
 50 เมตร

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

 - สายบ้านนางจ าปี โกะ๊ขนุ
ทด กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
100 เมตร

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

 - สายบ่อขยะ กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 120 เมตร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

 - สายบ้านนายทองสุข กวา้ง
 3 เมตร ยาว 50 เมตร

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

 - สายบ้านนางหนู กจิขนุทด
 กวา้ง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายบ้านนายโม แกมขนุ
ทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

 - สายบ้านนางมาลี โสขนุทด
 กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 15 ซม.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

108 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



 - สายบ้านนายโม่ง กวา้ง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

 - สายบ้านนายเหรียญ กวา้ง
 3 เมตร ยาว 50 เมตร

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

 - สายบ้านนายสมหวงั หลง
มณี กวา้ง 3 เมตร ยาว 60 
เมตร

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

 - สายบ้านนายค าไหล กดุ
ขนุทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

109  - สายบ้านนายโม่ง กวา้ง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร

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

 - สายบ้านนายเหรียญ กวา้ง
 3 เมตร ยาว 50 เมตร

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

 - สายบ้านนายสมหวงั หลง
มณี กวา้ง 3 เมตร ยาว 60 
เมตร

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

 - สายบ้านนายค าไหล กดุ
ขนุทด กวา้ง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุก บ้านวงั
โป่งเหนือ หมูท่ี ่11

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านนางสุพรรษา เกง
ขนุทด กวา้ง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายนานายยวน พาขนุทด 
เชื่อมต่อบ้านโนนแหน กวา้ง 
4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

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

 - สายร้องหนิดอนหนั กวา้ง 
4 เมตร ยาว 2,500 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 - สายนานายลวด ช่องตะคุ 
ดอนน้อยป่าแดนสง ถึงบ้าน
หนองโพธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว
 3,000 เมตร

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

 - สายไร่ตาปลอด โสขนุทด 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

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

 - สายนานายถาวร กมขนุทด
 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,700 
เมตร

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

 - สายบ้านทหารปืนใหญ่ 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



110 โครงการกอ่สร้าง
ถนนดินยกระดับอดั
บดแน่น บ้านวงัโป่ง
เหนือ หมูท่ี ่11

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านวงัโป่งเหนือถงึ
บ้านหนองมะค่า กวา้ง 6 
เมตร ยาว 5,000 เมตร สูง 
1 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

111  - สายบ้านวงัโป่งเหนือถงึ
บ้านหนองโพธิ์ กวา้ง 6 เมตร
 ยาว 5,000 เมตร

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - ถนนลาดยางภายใน
หมูบ่้านวงัโป่งเหนือ หมูท่ี ่11
 ทุกสาย

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

112 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินอดั
บดแน่น บ้านวงัโป่ง
เหนือ หมูท่ี ่11

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายหนองผักแวน่ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 - ขดุลอกคลองน้ าสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

 - ขดุลอกคลองรอบป่า
ชุมชนดอนหนัจากของเดิมที่
ต้ืนเขนิ ยาว 6,000 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
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113 กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัติกส์ บ้านวงัโป่ง
เหนือ หมูท่ี ่11

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการขดุลอก
คลองสาธารณะ 
บ้านวงัโป่งเหนือ 
หมูท่ี ่11

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค



114 โครงการขดุลอก
เหมืองส่งน้ า บ้านวงั
โป่งเหนือ หมูท่ี ่11

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อปุโภค -บิริโภค

 - ขดุลอกเหมืองส่งน้ าจาก
สามแยกเหมืองฝายเกา่ถงึนา
นายบุญส่ง กมุขนุทด กวา้ง 2
 เมตร ยาว 600 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

115  - วางท่อระบายน้ าสายบ้าน
นายหร่าว มืดขนุทด ยาว 
200 เมตร

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

 - วางท่อระบายน้ าในหมูบ่้าน
 ยาว 2,000 เมตร

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

 - วางท่อระบายน้ าสามแยก
อนามัยถงึสามแยกบ้านนาย
ค าปัก เกตุขนุทด ยาว 600 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

116 โครงการวางท่อน้ า
เสีย บ้านวงัโป่งเหนือ
 หมูท่ี ่11

 - วางท่อน้ าเสียจดุบ้านนาง
ดวงใจ เขขนุทด ยาว 250 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

117

 - หลังอนามัยบ้านทหารปืน
ใหญ่ ยาว ๖๐๐ เมตร

200000 200000 200000 200000 200000 กองช่าง

 - บ้านนางออ่นจนัทร์ คูณ
ขนุทด ถงึบ้านนายศิริ กมขนุ
ทด ยาว 500 เมตร

200000 200000 200000 200000 200000
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ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้กนั
อยา่งทัว่ถงึ

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า บ้านวงั
โป่งเหนือ หมูท่ี ่11

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ในหมูบ่้านวงั
โป่งเหนือ หมูท่ี ่๑๑

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการใช้
ไฟฟา้

โครงการเป็นไป
ตามแบบ อบต. 
ก าหนด



 - อนามัยถงึบ้านนางสุ
พรรษา เกงขนุทด ยาว 1,0
๐๐ เมตร

500000 500000 500000 500000 500000

118 โครงการขยายเขต
ประปา บ้านวงัโป่ง
เหนือ หมูท่ี ่๑๑

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อปุโภค -บิริโภค

 - ขยายเขตประหมูบ่้านจาก
อนามัยถงึบ้านนางสุพรรษา 
พร้อมวางท่อ ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

119 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านวงัโป่ง
เหนือ หมูท่ี ่๑๑

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

120  - สายบ้านเกา่ถงึบ้านกลาง 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองช่าง

 - สายบ้านครูสุมาลัย กวา้ง 
5 เมตร ยาว 150 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

 - สายหน้าวดับ้านเกา่ กวา้ง
 6 เมตร ยาว 200 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายกลางบ้าน กวา้ง 5 
เมตร ยาว 350 เมตร

870,000 870,000 870,000 870,000 870,000

 - สายหลังวดับ้านเกา่ กวา้ง 
6 เมตร ยาว 250 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



 - สายหนองสระเกยีก กวา้ง
 4 เมตร ยาว 200 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

 - สายศาลาประชาคม กวา้ง
 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา
 0.15 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

 - สายหนองแก กวา้ง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

121 โครงการกอ่สร้าง
ลานตากคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่12

เพือ่กอ่สร้างลานตาก
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 - กอ่สร้างลานตากคอนกรีต
เสริมเหล็ก

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีพืน้ทีไ่วใ้ช้
ประโยชน์ใน
การท า
กจิกรรมต่างๆ

กองช่าง

122  - สายบ้านเกา่ถงึบ้านกลาง 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองช่าง

 - ถนนสายด่านขนุทด - 
หนองแวง กวา้ง 6 เมตร ยาว
 3,000 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

 - สายหน้าวดับ้านเกา่ กวา้ง
 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร

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

 - สายหลังวดับ้านเกา่ กวา้ง 
6 เมตร ยาว 250 เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000

 - สายกลางบ้าน กวา้ง 5 
เมตร ยาว 350 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัติกส์ บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



 - สายในหมูบ่้าน กวา้ง 5 
เมตร 200 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ซอยตาเชื่อม กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 200 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ซอยตาจนัทะ กวา้ง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ซอยครูสุมาลัย กวา้ง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

123  - สายนาตาแลน กวา้ง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร 
ยกระดับ 0.50 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองช่าง

 - สายนาตาเทิง่ กวา้ง 3 
เมตร ยาว 800 เมตร

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

 - สายสวนโรงเรียน กวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายฝายน้ าล้น กวา้ง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

 - สายนาซ่าว กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร ยกระดับ 
0.50 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายหนองไฮ กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 800 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

 - สายบุง่คล้า กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 1,800 เมตร

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

115 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนหนิคลุก บ้าน
ใหม่รุ่งเรือง หมูที ่12

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



 - สายนาตาหลัด กวา้ง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร 
ยกระดับ 0.50 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง

 - สายนากดุม่วง กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายหว้ยน้ าขาวบ้านเกา่-
บ้านกลาง กวา้ง 3 เมตร ยาว
 500 เมตร

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

 - สายฝายน้ าล้นฝายครู
หลาบ กวา้ง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายหนองพงษ์ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
ยกระดับ 0.50 เมตร พร้อม
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 1 เมตร ยาว 1 เมตร 
จ านวน 6 ท่อนและยาปูน
หน้าท่อ

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

 - สายหนองแก กวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ยกระดับ 0.50 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 - สายบุง่คล้าถงึฝายตาไหม 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 2,500 
เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

 - สายหนองเกตุถงึฝายตา
ไหม กวา้ง 3 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - สายหนองสะเกยีก กวา้ง 4
 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ยกระดับ 0.50 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 - สายหนองแจง้ กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายหนองแจง้ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายหนองประวศิ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ยกระดับดิน 0.50 เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด 1.00 
เมตร 2 ช่อง จ านวน 12 
ท่อน และลาดปูนด้านหน้า
หลัง

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

124  - สายในหมูบ่้าน กวา้ง 50 
ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 1,000
 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง

 - สายบ้านตาจนัทะ กวา้ง 
30 ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 
150 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิดในหมูบ่้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
125

 - สายกลางบ้าน กวา้ง 50 
ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 350 
เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองช่าง

 - สายบ้านครูสุมาลัย กวา้ง 
50 ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 
200 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

 - สายบ้านตาเชื่อม กวา้ง 30
 ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 200 
เมตร

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

 - สายหลังวดับ้านเกา่ กวา้ง 
50 ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 
300 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

126  - สายหลังวดับ้านเกา่ กวา้ง 
50 ซม. ยาว 200 เมตร

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

 - สายในหมูบ่้าน กวา้ง 50 
ซม ยาว 1,000 เมตร

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

 - สายบ้านตาเชื่อม กวา้ง 30
 ซม. ยาว 300 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

127 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พกัน้ า บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พกัน้ าสายบ้านเกา่-บ้านน้อย
 ยาว 400 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

118 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้างฝา
รางระบายน้ า บ้าน
ใหม่รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการปรับปรุง
รางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน



128  - กอ่สร้างผนังกั้นดินหว้ยน้ า
ขาว สูง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.25 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง

 - กอ่สร้างผนังกั้นดินสาย
บ้านเกา่-บ้านกลาง สูง 5 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

 - กอ่สร้างผนังกั้นดินอู่ช่างด า
 สูง 2 เมตร ยาว 10 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

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

129 โครงการก่อสร้างบ่อ
น้ าทิ้งในหมู่บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมู่ที่ 12

เพือ่จดัท าบ่อน้ าทิง้ใน
หมูบ่้าน

 - กอ่สร้างบ่อน้ าทิง้ในหมูบ่้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย

กองช่าง

130 โครงการจดัซ้ือทีดิ่น
 บ้านใหม่รุ่งเรือง 
หมูท่ี ่12

เพือ่จดัซ้ือทีดิ่นท าบ่อ
น้ าบ าบัดน้ าเสีย
ภายในหมูบ่้าน

 - จดัซ้ือทีดิ่นเพือ่ท าบ่อน้ า
บ าบัดน้ าเสียภายในหมูบ่้าน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย

กองช่าง

131  - ปรับปรุงคันคูหว้ยล าเชียง
ไกร กวา้ง 6 เมตร สูง 6 
เมตร ยาว 4,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง

 - ปรับปรุงคันคูหว้ยน้ าขาว 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,000 
เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการปรับปรุง
คันคูหว้ยล าเชียงไกร
 บ้านใหม่รุ่งเรือง 
หมูท่ี ่๑2

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ผนังกั้นดิน บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



132  - หว้ยน้ าขาว หว้าง 6 เมตร
 สูง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองช่าง

 - หว้ยครูหลาบ กว้าง 6 
เมตร ลึก 6 เมตร ยาว 200 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

133  - เหมอืงหนองไฮ กว้าง 2 
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 
1,300 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

 - เหมอืงบุ่งคล้า กว้าง 2 
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

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

 - เหมอืงหนองสาหร่าย กว้าง
 1.5 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 
200 เมตร

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

 - เหมอืงตาเฮ้ กว้าง 1.5 
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 400 
เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

 - เหมอืงนาตาเทิ่ง กว้าง 1.5
 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 200 
เมตร

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

 - เหมอืงนาตาโต กว้าง 1.5 
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 400 
เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

134  - สระทา่ลาน พื้นที่ 12,000
 ตารางเมตร ยาว 600 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง

 - สระทา่เด่ือ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

120 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการขดุลอก
เหมือง บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่๑๒

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

โครงการปรับปรุง
สระน้ าสาธารณะ 
บา้นใหมรุ่่งเรือง หมู่
ที่ 12

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

โครงการขดุลอกหว้ย
 บ้านใหม่รุ่งเรือง 
หมูท่ี ่๑๒

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค



135  - ตาไหม พืน้ที ่6,200 
ตารางเมตร ยาว 350 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองช่าง

 - หว้ยน้ าขาว กวา้ง 20 
เมตร สูง 3 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

 - หนองสาหร่าย กวา้ง 15 
เมตร สูง 3 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

136

 - นานายวริะ กวา้ง 20 เมตร
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

 - หนองสาหร่าย กวา้ง 20 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

137 โครงการปรับปรุง
น้ าประปาหมู่บา้น
ใหมรุ่่งเรือง หมู่ที่ ๑๒

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อปุโภค -บิริโภค

 - ปรับปรุงน้ าประปาหมูบ่้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
ใช้อปุโภค -
บริโภค

กองช่าง

138 โครงการติดต้ังแผง
โซลาเซลล์สูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทติย ์บา้น
ใหมรุ่่งเรือง หมู่ที่ 12

เพือ่ติดต้ังแผงโซลา
เซลล์สูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

 - ติดต้ังแผงโซลาเซลล์สูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

การใช้พลังงาน
ไฟฟา้ลดลง

กองช่าง

139 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านใหม่รุ่งเรือง
 หมูท่ี ่๑2

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ฝายน้ าล้น บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

โครงการกอ่สร้าง
ฝายชลอน้ า บ้าน
ใหม่รุ่งเรือง หมูท่ี ่๑๒

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค



140 โครงการกอ่สร้างร้ัว
แนวราวสะพานขา้ม
หว้ยน้ าขาว บ้าน
ใหม่รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่กอ่สร้างร้ัวแนว
ราวสะพานขา้มหว้ย
น้ าขาว

 - กอ่สร้างร้ัวแนวราวสะพาน
ขา้มหว้ยน้ าขาวบ้านเกา่-บ้าน
กลาง สูง 1 เมตร ยาว 20 
เมตร ทัง้ 2 ขา้ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

141 โครงการกอ่สร้างร้ัว
สระน้ าท่าเด่ือ บ้าน
ใหม่รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่กอ่สร้างร้ัวสระ
น้ าท่าเด่ือ

กอ่สร้างร้ัวสระน้ าท่าเด่ือ ยาว
 600 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

142 โครงการวางท่อลอด
เหล่ียม(box 
culvert) บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - วางท่อลอดเหล่ียม(box 
culvert) สายบ้านเกา่-บ้าน
กลาง กวา้ง 120*120 
เมตร 2 ช่อง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

143  - กอ่สร้างสะพานขา้มหว้ย
น้ าขาว กวา้ง 6 เมตร ยาว 
20 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

 - กอ่สร้างสะพานขา้มหว้ย
น้ าขาวบ้านเกา่-บ้านกลาง 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 20 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

144 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ บา้นใหม่
รุ่งเรือง หมู่ที่ 12

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการใช้
ไฟฟา้

ขยายเขตไฟฟา้ บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
สะพานขา้มน้ าหว้ย
น้ าขาว บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมูท่ี ่12

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
145  - สายศาลาน้อยถงึบ้านนาย

บุญยนื นามันธ ์กวา้ง 12 
เมตร ยาว 500 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายศาลาน้อยถงึสระวดัวงั
โป่ง กวา้ง 6.5 เมตร ยาว 
700 เมตร

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

 - สายเขาดินถงึบา้นนางหนู
นา เผียดสูงเนนิ กว้าง 6 
เมตร ยาว 300 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

 - สายบ้านนายเสมอ ชัย
จตุัรัส ถงึวดัวงัโป่ง กวา้ง 8 
เมตร ยาว 250 เมตร

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

 - สายบ้านนายณรงค์ กมุขนุ
ทด ถงึหน้าวดัวงัโป่ง กวา้ง 8 
เมตร ยาว 300 เมตร

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

 - สายศาลาน้อยถงึบ้านนาย
ปาน ศิลา กวา้ง 30 เมตร 
ยาว 50 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

 - สายบ้านนายเพชร เกยีง
ขนุทด ถงึบ้านนางมะนาว 
เกงขนุทด กวา้ง 5 เมตร ยาว
 150 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

โครงการ

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวงับูรพา 
หมูท่ี ่13

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

วตัถุประสงค์ งบประมาณที่



เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านนางวนัเพญ็ กึ
บขนุทด ถงึบ้านนายสุนทร 
ขาวฉลาด กวา้ง 6 เมตร ยาว
 200 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายบ้านนายส าคัญ กาศ
ขนุทด ถงึบ้านนายสุนทร 
ขาวฉลาด กวา้ง 6 เมตร ยาว
 200 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายศาลาน้อยถงึบ้านนาย
สมเกยีรติ กา้นขนุทด กวา้ง 8
 เมตร ยาว 500 เมตร

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

 - สายบ้านนางจนัลา เติมจนั
ทึก ถงึบ้านนางลินดา บรรจง
ปรุ กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร

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

 - สายบ้านนางประเทือง 
เกตุขนุทด ถงึบ้านนางวรรณ
กจิ กาศขนุทด กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 50 เมตร

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

 - สายบ้านนางสมพร กาม
ขนุทด ถงึบ้านนางบุญมี กกึ
ขนุทด กวา้ง 4 เมตร ยาว 
40 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านนายนพ มืดขนุทด
 ถงึบ้านนางล้ินทอง กวกขนุ
ทด กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 40
 เมตร

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายบ้านนายสังวาร กด
ขนุทด ถงึบ้านนายบุญมี 
ทนิน กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 
50 เมตร

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

 - สายบ้านนางจารุณี กมขนุ
ทด ถงึบ้านนางค า มงขนุทด 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร

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

 - สายบ้านนางฮวย กจิขนุทด
 ถงึบ้านนางสะอวย มุกขนุทด
 กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 40 
เมตร

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

 - สายศาลาน้อยหน้าบ้าน
นายปานถงึหน้าบ้านนายบุญ
ยนื นามขนัธ ์กวา้ง 12 เมตร
 ยาว 400 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

 - สายหน้าบ้านนางมะนาว
ถงึบ้านนางผ่อง เจก๊จนัทึก 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

ที่



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายหน้าบ้านนายเสมอ 
ชัยจตุัรัสถงึบ้านนายหาญ 
เกตุขนุทด กวา้ง 4.5 เมตร 
ยาว 80 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

 - สายหนา้บา้นนางจนัทร์
เพญ็ กกูขนุทด ถงึบา้นนาง
จอ้ย กองขนุทด กว้าง 8 
เมตร ยาว 80 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

 - สายหน้าบ้านนายวชิัย 
อาบสุวรรณ ถงึสระวดัวงัโป่ง
 กวา้ง 7 เมตร ยาว 210 
เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายหน้าบ้านนางส่ัน เรียง
สันเทียะ ถงึบ้านนางหล่า สุ
ปัญญานุกลูกจิ กวา้ง 3.5 
เมตร ยาว 65 เมตร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

 - สายหน้าบ้านนางค าเพยีร 
กวกขนุทด ถงึบ้านนางส าแลง
 กงัขนุทด กวา้ง 3.5 เมตร 
ยาว 50 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วตัถุประสงค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ที่



เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบา้นนางจริญญา ชาย
ขนุทด ถงึบา้นนางสุณี 
เหมอืนขนุทด กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 50 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายบา้นนายนดั มนขนุทด
 ถงึบา้นนายกา่ย กกูขนุทด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

 - สายบ้านนายจรัญ กาบขนุ
ทด ถงึบ้านนางหนูแดง กอง
ขนุทด กวา้ง 4 เมตร ยาว 
45 เมตร

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

 - สายบ้านนางบุญมา กจิขนุ
ทด ถงึบ้านนายค าแพง ดีจนั
ทึก กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 65
 เมตร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

 - สายบา้นนางหนนูา เผีย
ดสูงเนนิ ถงึบา้นนายประเสริฐ
 เกยีะขนุทด กว้าง 3.5 เมตร
 ยาว 220 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายบ้านนางอทุัย แกบขนุ
ทด ถงึบ้านนายสนัด กาศขนุ
ทด กวา้ง 3.8 เมตร ยาว 45
 เมตร

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

 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทุกสายในหมูบ่้าน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



146 โครงการกอ่สร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กสาธารณะ 
บ้านวงัโป่งบูรพา 
หมูท่ี ่13

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กสาธารณะบ้านวงัโป่ง
บูรพา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

147 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายศาลาน้อยถงึบ้านนาย
สมเกยีรติ กา้นขนุทด กวา้ง 8
 เมตร ยาว 500 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายศาลาน้อยถงึบ้านนาย
บุญยนื นามันธ ์กวา้ง 12 
เมตร ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

 - สายศาลาน้อยถงึบ้านนาย
ปาน ศิลา กวา้ง 30 เมตร 
ยาว 50 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

 - สายบ้านนายเสมอ ชัย
จตุัรัส ถงึบ้านนายหาญ เกตุ
ขนุทด กวา้ง 4.5 เมตร ยาว
 80 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

 - สายศาลาน้อยถงึสระวดัวงั
โป่ง กวา้ง 6.5 เมตร ยาว 
700 เมตร

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟลัติกส์ บ้านวงัโป่ง
บูรพา หมูท่ี ่13

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านนายณรงค์ กมุขนุ
ทด ถงึหน้าวดัวงัโป่ง กวา้ง 8 
เมตร ยาว 300 เมตร

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายบ้านนางมะนาว เกง
ขนุทด ถงึบ้านนางผ่อง เจก๊
จนัทึก กวา้ง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - สายบ้านนายเสมอ ชัย
จตุัรัส ถงึวดัวงัโป่ง กวา้ง 8 
เมตร ยาว 250 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายบ้านนางวนัเพญ็ กึ
บขนุทด ถงึบ้านนายสุนทร 
ขาวฉลาด กวา้ง 6 เมตร ยาว
 200 เมตร

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

 - สายบ้านนายส าคัญ กาศ
ขนุทด ถงึบ้านนายสุนทร 
ขาวฉลาด กวา้ง 6 เมตร ยาว
 200 เมตร

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

 - สายเขาดินถงึบา้นนางหนู
นา เผียดสูงเนนิ กว้าง 6 
เมตร ยาว 300 เมตร

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000

 - สายบ้านวงัโป่งถงึบ้านสระ
พงั กวา้ง 6 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



 - สายบา้นนางจนัทร์เพญ็ 
กกูขนุทด ถงึบา้นนางจอ้ย 
กองขนุทด กว้าง 8 เมตร ยาว
 80 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

 - สายบ้านนายวชิัย อาบ
สุวรรณ ถงึสระวดัวงัโป่ง 
กวา้ง 7 เมตร ยาว 210 
เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

 - ถนนลาดยางทุกสายใน
หมูบ่้าน

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

148
 - สายบ้านวงัโป่งถงึบ้านสระ
พงั กวา้ง 6 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายเขาดินถงึหนองหมาก
เฮ้า กวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,500 เมตร

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

 - สายหนองหมากเฮ้าถงึโนน
ระเวยีง กวา้ง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 - สายโนนดินแดงถงึขมุปนู 
กว้าง 5 เมตร ยาว 4,500 
เมตร พร้อมวางทอ่คอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 จดุ ขนาดทอ่ ø
 1.00 เมตร จ านวน 14 ทอ่น

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้าง
ถนนดินยกระดับ
พร้อมเทหนิคลุก 
บ้านวงัโป่งบูรพา 
หมูท่ี ่13

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายโนนดินแดงถงึขมุปูน
ตรงไร่นางหว่ง หมอกขนุทด 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

กองช่าง

 - สายโนนดินแดงถงึขมุปูน
ตรงไร่นายค าเส่ียน กจิขนุทด
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

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

 - สายโนนดินแดงถงึขมุปูน
ตรงไร่นายสมหวงั พัว่จนัทึก 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

 - สายรอบสระน้ าสาธารณะ
หนองหมากเฮ้า กวา้ง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

 - สายรอบสระน้ าเขาดิน
สาธารณะ กวา้ง 5 เมตร ยาว
 3,500 เมตร

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

 - สายหนองผักแวน่ถงึหนอง
แฝก กวา้ง 5 เมตร 2,000 
เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 - ถนนทุกสายในหมูบ่้าน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



149 เพือ่ป้องกนัน้ าจาก
ระดับสูงไม่ใหไ้หลเขา้
มาในเขตพืน้ทีชุ่มชน

 - สายบ้านนายวชิัย อาบ
สุวรรณ ถงึสระวดัวงัโป่ง 
กวา้ง 50 ซม. ลึก 50 ซม 
ยาว 400 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

น้ าจากระดับสูง
ไม่ไหลเขา้มาใน
เขตพืน้ทีชุ่มชน

กองช่าง

 - สายบ้านนายเสมอ ชัย
จตุัรัส ถงึวดัวงัโป่ง กวา้ง 50
 ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 250 
เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

 - สายศาลาน้อยถงึสระวดัวงั
โป่ง กวา้ง 50 ซม. ลึก 50 
ซม. ยาว 700 เมตร

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000

 - สายบ้านนางมะนาว เกง
ขนุทด ถงึบ้านนายเพชร 
เกยีงขนุทด กวา้ง 50 ซม. 
ลึก 40 ซม. ยาว 200 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

 - สายบ้านนายณรงค์ กมุขนุ
ทด ถงึหน้าวดัวงัโป่ง กวา้ง 
50 ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 
300 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายบ้านนางวนัเพญ็ กึ
บขนุทด ถงึบ้านนายสุนทร 
ขาวฉลาด กวา้ง 50 ซม. ลึก
 40 ซม. ยาว 200 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด บ้านวงัโป่งบูรพา
 หมูท่ี ่13

วตัถุประสงค์



 - สายบ้านนายส าคัญ กาศ
ขนุทด ถงึบ้านนายสุนทร 
ขาวฉลาด กวา้ง 50 ซม. ลึก
 40 ซม. ยาว 200 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

 - สายศาลาน้อยถงึบ้านนาย
สมเกยีรติ กา้นขนุทด กวา้ง 
50 ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 
500 เมตร

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

 - รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด
ทุกสายในหมูบ่้าน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

150  - สายบ้านวงัโป่งถงึอา่งเกบ็
น้ าล าเชียงไกรบ้านสระพงั 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองช่าง

 - สายหนองหมากเฮ้าเขาดิน
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

151 โครงการกอ่สร้างลูก
ระนาดชลอความเร็ว
 บ้านวงัโป่งบูรพา 
หมูท่ี ่13

เพือ่ลดการเกดิ
อบุัติเหตุในหมูบ่้าน

 - กอ่สร้างลูกระนาดชลอ
ความเร็วในหมูบ่้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ลดการเกดิ
อบุัติเหตุใน
หมูบ่้าน

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุก บ้านวงัโป่ง
บูรพา หมูท่ี ่13

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั



152 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์บ้านวงัโป่ง
บูรพา หมูท่ี ่๑3

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 
และปลอดภยั

กองช่าง

153 โครงการติดต้ังแผง
โซลาเซลล์สูบน้ า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทติย ์บา้นวัง
โปง่บรูพา หมู่ที่ 13

เพือ่ติดต้ังแผงโซลา
เซลล์สูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

 - ติดต้ังแผงโซลาเซลล์สูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตยท์ัง้ 3
 หมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

การใช้พลังงาน
ไฟฟา้ลดลง

กองช่าง

154 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ บ้านวงัโป่ง
บูรพา หมูท่ี ่13

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการใช้
ไฟฟา้

 - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
ในหมูบ่้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนได้มี
ไฟฟา้ใช้

กองช่าง

155 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งน้ า
ส านักงาน อบต.บ้าน
เกา่

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งน้ าส านักงาน 
อบต.บ้านเกา่

หอ้งน้ าส านักงาน อบต.บ้าน
เกา่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

หอ้งน้ า
ส านักงาน 
อบต.บ้านเกา่ 
สะอาดและ
ปลอดภยั

กองช่าง

156 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบ้านสระพงั

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านสระพงั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านสระพงั 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านสระ
พงัน่าอยู่และ
ปลอดภยั

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วา่จะไดร้บั รบัผิดชอบ
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157 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบ้านวงัโป่ง

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านวงัโป่ง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านวงัโป่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านวงัโป่ง
น่าอยู่และ
ปลอดภยั

กองช่าง

158 โครงการปรับปรุง 
ต่อเติม ซ่อมแซม 
อาคารและทรัพยสิ์น
 อบต.บ้านเกา่

เพือ่ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซม อาคารและ
ทรัพยสิ์นในส านักงาน

ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกา่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

อาคารและ
ทรัพยสิ์น
ส านักงาน 
อบต.บ้านเกา่ 
น่าอยู่และ
ปลอดภยั

กองช่าง

159 โครงการปรับปรุง
คลองล าเชียงไกรทัง้
สายในเขตต าบลบ้าน
เกา่

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

ปรับปรุงคลองล าเชียงไกรทัง้
สายในเขตต าบลบ้านเกา่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

160 โครงการขยาย
เส้นทางสายด่านขนุ
ทด-หนองแวง สาย
บ้านเกา่-บ้านน้อย

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

ขยายเส้นทางสายด่านขนุ
ทด-หนองแวง สายบ้านเกา่-
บ้านน้อย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

161 โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์สายด่านขนุ
ทด-หนองแวง

เพือ่เป็นแสงส่องสวา่ง
ในหมูบ่้าน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์สายด่านขนุทด-หนอง
แวง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป- มา 
และปลอดภยั

กองช่าง
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162 โครงการปรับปรุง
บ่อขยะทุกบ่อในเขต
ต าบลบ้านเกา่

เพือ่ปรับปรุงบ่อขยะ
ใหม้ีทีท่ิง้ขยะมากขึ้น

ปรับปรุงบ่อขยะทุกบ่อในเขต
ต าบลบ้านเกา่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีท่ิง้
ขยะมากขึ้น
และสะอาด

กองช่าง

163 โครงการซ่อมแซม
ถนนเชื่อมระหวา่ง
ต าบล

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหวา่ง
ต าบล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

164 โครงการขดุสระน้ า
สาธารณะหนอง
ขี้เหล็ก

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพยีง

ขดุสระน้ าสาธารณะหนอง
ขี้เหล็ก

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โครงการเป็นไป
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด

มีสถานทีก่กั
เกบ็น้ าใช้
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

รวม 164 โครงการ  -  - 498,494,000 498,494,000 498,494,000 498,494,000 498,494,000  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณศักยภาพ ภาพการทอ่งเทีย่วและผลิตภณัฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สูป่ระชาชนในพ้ืนที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 นโยบายด้านการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

    7.  ยุทธศาสตร์การทอ่งเทีย่วศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
        7.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจัดงาน

แข่งขันกีฬาอบต.
บ้านเก่าเกมส์

เพือ่จดัแขง่ขนักฬีา
ต่อต้านยาเสพติด

ทัง้ 13  หมูบ่า้น 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 แบบที ่อบต.ก าหนด
โครงการเปน็ไปตาม

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบเกิดความ
สามัคคี และออกก าลัง
กาย

กองการศึกษาฯ

2 จดัซ้ือวสัดุกฬีา เพือ่สนบัสนนุการ
จดัการแขง่ขนักฬีา

วสัดุอปุกรณ์กฬีา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วสัดุอปุกรณ์ครบถว้น เยาวชนมอีปุกรณ์ในการ
แขง่ขนักฬีา

กองการศึกษาฯ

3 โครงการกอ่สร้าง
ลานกฬีา

เพือ่ใหม้สีถานทีใ่นการ
ออกก าลังกายแกเ่ด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทัว่ไป ลดปญัหายาเสพติด

ในเขตรับผิดชอบอบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการเปน็ไปตาม
แบบที ่อบต.ก าหนด

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปมี
สถานทีอ่อกก าลังกาย

กองชา่ง

4 โครงการสนบัสนนุ
นกักฬีาเขา้แขง่ขนั
ในระดับต าบล

เพือ่จดัแขง่ขนักฬีา ทัง้ 13  หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการเปน็ไปตาม
แบบที ่อบต.ก าหนด

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบเกดิความ
สามคัคี และออกก าลัง
กาย

กองการศึกษาฯ

5 จดัซ้ืออปุกรณ์
เคร่ืองออกก าลังกาย
 บา้นเกา่ หมูท่ี ่1

เพือ่จดัซ้ืออปุกรณ์
เคร่ืองออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ

จดัซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองออก
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น 
จ านวน 10 ชดุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไปตาม
แบบที ่อบต.ก าหนด

ประชาชนมสุีขภาพทีดี่
และแขง็แรง

กองการศึกษาฯ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
6 จดัซ้ืออปุกรณ์

เคร่ืองออกก าลังกาย
 บา้นชยัพนั หมูท่ี ่9

เพือ่จดัซ้ืออปุกรณ์
เคร่ืองออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ

จดัซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองออก
ก าลังกายประจ าหมูบ่า้น 
จ านวน 10 ชดุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไปตาม
แบบที ่อบต.ก าหนด

ประชาชนมสุีขภาพทีดี่
และแขง็แรง

กองการศึกษาฯ

7 ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย

เพือ่ส่งเสริมการออก
ก าลังกายใหป้ระชาชนมี
สุขภาพทีแ่ขง็แรง

อปุกรณ์เคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมูบ่า้น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไปตาม
แบบที ่อบต.ก าหนด

ประชาชนมสุีขภาพทีดี่
และแขง็แรง

กองการศึกษาฯ

8 โครงการส่งเสริมจดั
งานประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิน่

เพือ่ส่งเสริมจดังาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ตามโครงการของ อบต. 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่ได้รับ
การสืบสานวฒันธรรม
ใหด้ ารงอยูต่่อไป

กองการศึกษาฯ

9 โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกยีรติ

เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั
และไวพ้กัผ่อนหยอ่นใจ

ต าบลบา้นเกา่ 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

ประชาชนมสีถานที่
ส าหรับพกัผ่อนหยอ่นใจ
 และออกก าลังกาย

กองการศึกษาฯ

10 โครงการจดังาน
ประเพณีวนั
สงกรานต์

เพือ่ส่งเสริมจดังาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ตามโครงการของ อบต.        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่ได้รับ
การสืบสานวฒันธรรม
ใหด้ ารงอยูต่่อไป

กองการศึกษาฯ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
11 โครงการจดังาน

ประเพณีแหเ่ทยีนวนั
เขา้พรรษา

เพือ่ส่งเสริมจดังาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ตามโครงการของ อบต.        40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่ได้รับ
การสืบสานวฒันธรรม
ใหด้ ารงอยูต่่อไป

กองการศึกษาฯ

12 โครงการจดังาน
ฉลองชยัชนะทา้วสุร
นารี

เพือ่ส่งเสริมจดังาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ตามโครงการของ อบต.          3,000          3,000          3,000          3,000          3,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่ได้รับ
การสืบสานวฒันธรรม
ใหด้ ารงอยูต่่อไป

กองการศึกษาฯ

13 โครงการประเพณี
สรงน้ าพระใหญ่บญุ
บัง้ไฟเดือนหก

เพือ่ส่งเสริมจดังาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ตามโครงการของ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่ได้รับ
การสืบสานวฒันธรรม
ใหด้ ารงอยูต่่อไป

กองการศึกษาฯ

14 โครงการประเพณี
สรงน้ าพระพทุธรูป
โบราณ(วดัสระพงั)

เพือ่ส่งเสริมจดังาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ตามโครงการของ อบต. 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่ได้รับ
การสืบสานวฒันธรรม
ใหด้ ารงอยูต่่อไป

กองการศึกษาฯ

15 โครงการจดังาน
ประเพณีเทศน์
มหาชาติ

เพือ่ส่งเสริมจดังาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่ได้รับ
การสืบสานวฒันธรรม
ใหด้ ารงอยูต่่อไป

กองการศึกษาฯ

16 โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปญัญา

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พฒันาการสมบรูณ์ตาม
วยั

ตามโครงการของ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

เด็กมพีฒันาการสมบรูณ์
ตามวยั

กองการศึกษาฯ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
17 โครงการท าบญุขึน้

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.บา้นเกา่

เพือ่เปน็ศิริมงคลแก่
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต
 บา้นเกา่

ตามโครงการของ อบต.        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

การท างานมี
ประสิทธภิาพ

กองการศึกษาฯ

18 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
แก่เยาวชนและเด็ก

เพือ่สร้างคุณธรรม
จริยธรรมใหแ้กเ่ด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนทัง้ ๑๓ 
หมูบ่า้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรมมาก
ขัน้

กองการศึกษาฯ

19 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง

เพือ่ส่งเสริมจดังาน
ประเพณีทอ้งถิน่

ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่ได้รับ
การสืบสานวฒันธรรม
ใหด้ ารงอยูต่่อไป

กองการศึกษาฯ

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

21 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
สรงน้ าพระขาวเขา
ดินบ้านวงัโป่ง หมูท่ี่
 ๖,11,13

เพือ่สืบทอดและอนรัุกษ์
วฒันธรรมประเพณีไทย

ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

สืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมไทย

กองการศึกษาฯ
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บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

สืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมไทย

กองการศึกษาฯโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
และวนัผู้สูงอายุ

เพือ่สืบทอดและอนรัุกษ์
วฒันธรรมประเพณีไทย

ภายในต าบลบา้นเกา่

ที่ โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
22 โครงการจัดงาน

ประเพณีสรงน้ า
หลวงปูเ่ซ่ิน
พระพุทธรูปคู่บ้าน
เก่า หมูท่ี ่๑,๑๒

เพือ่สืบทอดและอนรัุกษ์
วฒันธรรมประเพณีไทย

ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

สืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมไทย

กองการศึกษาฯ

23 โครงการจดังาน
ประเพณีเล้ียงปูต่า
ประจ าหมูบ่า้นและ
ท าบญุกลางบา้น

เพือ่สืบทอดและอนรัุกษ์
วฒันธรรมประเพณีไทย

ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

สืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมไทย

กองการศึกษาฯ

24 โครงการตักบาตรเท
โวเขาดินบา้นวงัโปง่
 หมูท่ี ่๖,๑๑,๑๓

เพือ่สืบทอดและอนรัุกษ์
วฒันธรรมประเพณีไทย

ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

สืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมไทย

กองการศึกษาฯ

25 โครงการเซนไหวปู้่
ตาประจ าบา้น บา้น
กลาง หมูท่ี ่4

เพือ่สืบทอดและอนรัุกษ์
วฒันธรรมประเพณีไทย

ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

สืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมไทย

กองการศึกษาฯ

26 โครงการท าบญุ
กลางบา้น บา้นกลาง
 หมูท่ี ่4

เพือ่สืบทอดและอนรัุกษ์
วฒันธรรมประเพณีไทย

ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

สืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมไทย

กองการศึกษาฯ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
27 โครงการส่งเสริมสืบ

สานประเพณี
ทอ้งถิน่และวนั
ส าคัญของชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

เพือ่ส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีทอ้งถิน่และวนั
ส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

ตามโครงการของ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บรรลุวตัถปุระสงค์
ตามโครงการ

สืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมไทย

กองการศึกษาฯ

28 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอ่าง
เก็บน้ าล าเชียงไกร
ตอนบน

เพือ่พฒันาอ่างเก็บ
น้ าล าเชียงไกรตอนบน

พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว
อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร
ตอนบน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

ได้มีสถานที่
ทอ่งเทีย่วประจ า
ต าบลบา้นเก่า

ส านักปลัด

29 โครงการส่งเสริม
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
ต าบลบ้านเก่า

เพือ่จัดใหม้ีแหล่ง
ทอ่งเทีย่วประจ าต าบล

ทัง้ ๑๓ หมูบ่า้น 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนด

เขตพืน้ทีต่ าบลบา้น
เก่ามีแหล่งทอ่งเทีย่ว
ประจ าต าบล

ส านักปลัด

รวม ๒9 โครงการ  -  - 3,156,000 3,156,000 3,226,000 3,226,000 3,226,000  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมัน่คงของบา้นเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 นโยบายด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี  
   8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี
       8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย         ตวัชีว้ดั              ผลทีค่าดวา่      
 (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย 

ค่าวสัดุ  ค่า
สาธารณูปโภค

43 คน 7,953,800 7,953,800 7,953,800 7,953,800 7,953,800 เปน็ไปตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมอืง
ทีดี่

การบริหารจดัการ
ภายในองค์กร
เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย

อบต. บา้นเกา่

2 งบลงทนุ เพือ่จดัซ้ือครุภณัฑ์
ส านกังาน,ครุภณัฑ์
ไฟฟา้และวทิยุ,ครุภณัฑ์
กอ่สร้าง,ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์,ครุภณัฑ์
การเกษตรฯลฯ

เพือ่จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน,
ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ,
ครุภณัฑ์กอ่สร้าง,ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์,ครุภณัฑ์
การเกษตร ฯลฯ

5,296,400 5,296,400 5,296,400 5,296,400 5,296,400 เปน็ไปตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมอืง
ทีดี่

การบริหารจดัการ
ภายในองค์กร
เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย

อบต. บา้นเกา่

3 งบรายจา่ยอืน่ ค่าจา้งทีป่รึกษาเพือ่
ศึกษาวจิยั ประเมนิผล
หรือส ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ

มกีารประเมนิตามความเปน็
จริง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เปน็ไปตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมอืง
ทีดี่

น าผลทีไ่ด้จากการ
ประเมนิไปปรับปรุง
ในด้านทีบ่กพร่องให้
ดีขึน้

อบต. บา้นเกา่

4 งบเงินอดุหนนุ อดุหนนุส่วนราชการ
ต่างๆ

ส่วนราชการต่างๆ 1,604,000 1,604,000 1,604,000 1,604,000 1,604,000 เงินทีไ่ด้รับการอดุหนนุ
น าไปสู่การปฏบิติัจริง

เงินทีอ่ดุหนนุเปน็
ประโยชนต่์อ
ประชาชน

อบต. บา้นเกา่
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เปา้หมาย         ตวัชีว้ดั              ผลทีค่าดวา่      

 (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ค่าใชจ้า่ยในการ

เลือกต้ัง
ค่าใชจ้า่ยในการ
เลือกต้ังนายก อบต.  
สมาชกิสภาฯ

นายก อบต.  สมาชกิ อบต. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  การเลือกต้ังเปน็ไปตาม
ระเบยีบการเลือกต้ัง

การเลือกต้ังมคีวาม
บริสุทธิย์ติุธรรม

อบต. บา้นเกา่

6 ค่าใชจ้า่ยในงานรัฐ
พธิแีละวนัส าคัญชาติ

จา่ยค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
งานพธิสี าคัญ

พนง.ส่วนต าบลบา้นเกา่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  พนง.ส่วนต าบลบา้นเกา่
เขา้ร่วมพธิสี าคัญต่าง ๆ

จา่ยค่าใชจ้า่ย
เกีย่วกบังานพธิี
ส าคัญต่าง ๆ

อบต. บา้นเกา่

7 โครงการฝึกอบรม
เพือ่พฒันาองค์ความรู้

ฝึกอบรมบคุลากรใหม้ี
ความเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานในองค์กร

พนง.ส่วนต าบลบา้นเกา่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  บคุลากรในองค์กรมี
ความรู้และ
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

การท างานมี
ประสิทธภิาพ

อบต. บา้นเกา่

8 คืนเงินค่าปรับผิด
สัญญาโครงการ
ประปาหมูบ่า้น

จา่ยคืนเงินค่าปรับผิด
สัญญาฯ เปน็ไปตาม
ระเบยีบฯ

ผู้รับเหมาโครงการฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ได้คืนเงินครบตาม
จ านวน

ได้รับเงินเต็มจ านวน อบต. บา้นเกา่

9 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

เพือ่จา่ยเปน็ค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ 
ใหม้สีภาพทีใ่ชง้านได้

ทรัพยสิ์นของ อบต.บา้นเกา่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ทรัพยสิ์นได้รับการซ่อม ทรัพยสิ์นมสีภาพที่
ใชง้านได้

อบต. บา้นเกา่

10 โครงการฝึกอบรม
เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพและ
ศึกษาดูงาน

ฝึกอบรมบคุลากรเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพ และ
ศึกษาดูงาน

โครงการไปตามวตัถปุระสงค์ 400,000 400,000 450,000 450,000 450,000  บคุลากรในองค์กรมี
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน

การท างานมี
ประสิทธภิาพ

ส านกัปลัด
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เปา้หมาย         ตวัชีว้ดั              ผลทีค่าดวา่      
 (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการฝึกอบรม

สัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม 
จรยธรรมใหก้บัพนกังาน
ในอง๕การบริหารส่วน
ต าบลบา้นเกา่

อบต.บา้นเกา่ 20,000       20,000       30,000       30,000       30,000        การท างานของพนกังาน
เปน็ไปตามหลักธรร
มาภบิาล

การท างานมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล

ส านกัปลัด

12 โครงการประชมุ
ประชาคมต าบลบา้น
เกา่

เพือ่ใหป้ระชาชนได้
เสนอความคิดเหน็และ
ขอ้เสนอแนะ

ทัง้  13  หมูบ่า้น 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        ประชาชนร่วมกนัแสดง
ความคิดเหน็

ประชาชนได้เสนอ
ความคิดเหน็และ
ขอ้เสนอแนะ

ส านกัปลัด

13 ส่งเสริมประชาธปิไตย เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ความรู้ ความเขา้ใจ ใน
หลักแหง่ประชาธปิไตย

ทัง้ 13  หมูบ่า้น 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
หลักแหง่ประชาธปิไตย

ประชาชนมคีวามรู้
และความเขา้ใจใน
หลักประชาธปิไตย

ส านกัปลัด

14 สมทบกองทนุ
ประกนัสังคม

สมทบกองทนุ
ประกนัสังคม

กองทนุประกนัสังคม 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000  มกีารสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม

ลดรายจา่ยของ
พนกังานจา้ง

อบต. บา้นเกา่

15 สมทบกองทนุ
บ าเหนจ็บ านาญ

สมทบกองทนุบ าเหนจ็
บ านาญ

19 คน 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ขา้ราชการได้รับเงิน
บ าเหนจ็บ านาญ

ขา้ราชการมคีวาม
มัน่คงในยาม
เกษยีณอายรุาชการ

อบต. บา้นเกา่

16 ค่าเชา่พืน้ทีบ่ริการ
อนิเตอร์เนต็

เพือ่ส่งเสริมใหอ้บต.มี
พืน้ทีล่งส่ือและขอ้มลู
ขา่วสารของอบต.

เวบ็ไซต์อบต.บา้นเกา่ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มพีืน้ทีล่งส่ือและขอ้มลู
ขา่วสารของอบต.

มกีารเผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสารของอบต.
บา้นเกา่

ส านกัปลัด
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รบัผิดชอบ
หลกั



เปา้หมาย         ตวัชีว้ดั              ผลทีค่าดวา่      
 (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 ศึกษา วจิยั 

ประเมนิผลหรือ
พฒันาระบบต่าง 
ขององค์การ

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้ง
สถาบนัหรืองค์กรทีเ่ปน็
กลางในการส ารวจ

อบต.บา้นเกา่ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ศึกษา วจิยั ประเมนิผล
หรือพฒันาระบบต่าง 
ขององค์การ

การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล

ส านกัปลัด

18 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านกัปลัด

19 โครงการปรับปรุง
ภมูทิศันร์อบบริเวณ 
อบต.บา้นเกา่

เพือ่รองรับการบริการ
ของประชาชน

รอบบริเวณ อบต. บา้นเกา่ 800,000 800,000 500,000 500,000 500,000 ภมูทิศันร์อบ อบต.บา้น
เกา่ มคีวามสวยงาม

การบริการ
ประชาชนมคีวาม
สะดวกมากขึน้

ส านกัปลัด

รวม ๑9 โครงการ  -  - 17,606,200 17,606,200 17,366,200 17,366,200 17,366,200  -  -
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ที่ โครงการ

โครงการจดัท าแผน
ทีภ่าษแีละทะเบยีน
ทรัพยสิ์น

เพือ่จดัท าแผนทีภ่าษี
และลงทะเบยีนทรัพยสิ์น

ทีดิ่น โรงเรือนและส่ิงปลูก
สร้างภายในต าบลบา้นเกา่

วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั

ได้รับการส ารวจ
ทีดิ่น โรงเรือนและ
ส่ิงปลูกสร้าง

ได้รับการส ารวจทีดิ่น 
โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง





ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมัน่คงของบา้นเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่9 นโยบายด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
9.  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
      9.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปอ้งกนัและลด

อบุติัเหตุจราจร
เพือ่ปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุทางจราจร

เขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ อบต. 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

ลดอบุติัเหตุทาง
จราจรในเขต
รับผิดชอบของ อบต

ส านกัปลัด

2 โครงการอบรมหนึง่
ต าบลหนึง่ทมีกูภ้ยั

เพือ่พฒันาศักยภาพการ
ค้นหาและชว่ยเหลือผู้
ประสาธารณภยั

จดัต้ัง  1  ทมี 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000      ทมีงานอปพร. มี
ความรู้ในการ
ปฏบิติังาน

มทีมีงานชว่ยเหลือ
สาธารณภยั

ส านกัปลัด

3 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนอาสาสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน

เพือ่ฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมคัรปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนประจ าต าบล

จ านวน  80  คน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมจ านวน 80
 คน

ส านกัปลัด

4 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่ง
กาย  อปพร.

เพือ่สนบัสนนุให ้อปพร. 
ในการด าเนนิกจิกรรม
ต่างๆ

อปพร.  13  หมูบ่า้น 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        วสัดุเคร่ืองแต่งกาย
ครบถว้น

อปพร.มขีวญัและ
ก าลังใจในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด

5 โครงการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

ต าบลบา้นเกา่ 30,000       30,000       20,000       30,000       30,000        โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

ปญัหายาเสพติดใน
ต าบลลดลง

ส านกัปลัด
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วัตถุประสงค์ งบประมาณที่ โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
6 โครงการปอ้งกนัไฟปา่ เพือ่ปอ้งกนัการเกดิ

อคัคีภยั
ต าบลบา้นเกา่ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      โครงการเปน็ไปตาม

วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด
มกีารเฝ้าระวงัการ
เกดิอคัคีภยัทีจ่ะ
เกดิขึน้ และสามารถ
แกไ้ขเหตุฉกุเฉนิได้ทนั

ส านกัปลัด

7 ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่จดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 50,000       50,000       50,000 50,000 50,000 โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

เพือ่ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
ใหก้บัประชาชนใน
ต าบลและไกล้เคียง

ส านกัปลัด

8 ค่าวสัดุเครืองดับเพลิง เพือ่ปอ้งกนัการเกดิ
อคัคีภยั

 ตามแบบ อบต. ก าหนด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วสัดุครบถว้น สามารถ
ใชง้านได้

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข
เหตุฉกุเฉนิได้ทนั

ส านกัปลัด

9 กระจกมองมมุ เพือ่ใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ
ปลอดภยัในการสัญจร
และปลอดภยั

ต าบลบา้นเกา่ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภยั

กองชา่ง

10 ค่าใชจ้า่ยกรณีฉกุเฉนิ
หรือสาธารณภยัเกดิขึน้
หรือจ าเปน็เร่งด่วนตาม
ความเหมาะสม

เพือ่บรรเทาสาธารณภยั ทัง้ 13 หมูบ่า้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์และ
ความต้องการของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับการ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัด
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
11 ทัง้ ๑๓ หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านกัปลัด

12 โครงการติดต้ังโคมไฟ
ถนนแบบโซลาเซลล์ 
ด้านหนา้ อบต.

เพือ่ความปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยสิ์นของ
ราชการ

ขนาด 100 วตัต์ จ านวน 
 10  จดุ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนสะดวก
และปลอดภยั

กองชา่ง

13 โครงการติดต้ังปา้ย
จราจรเตือนภายในเขต
ต าบลบา้นเกา่

เพือ่ติดต้ังปา้ยจราจร
เตือนภายในเขตต าบล
บา้นเกา่ จ านวน 4 จดุ

ติดต้ังปา้ยจราจรเตือน 
ทช-3-106/45 (ปา้ย
จราจรชนดิที ่ต-77 ตาม
แบบปา้ยจราจร ชนดิที ่ต-
77) จ านวน 4 จดุ

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ลดอบุติัเหตุทาง
จราจรในเขต
รับผิดชอบของ อบต

กองชา่ง

14 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการจราจร

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ความรู้ด้านการจราจร

อปพร.  13  หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

ประชาชนมคีวามรู้
ในการปอ้งกนัและ
ลดอบุติัเหตุทางจราจร

ส านกัปลัด

15 โครงการติดกล้องวงจร
ปดิ บา้นมะเริง หมูท่ี ่3

เพือ่ติดต้ังกล้องวงจรปดิ
ในหมูบ่า้น

จ านวน 10 จดุ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

กองชา่ง
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โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนการปอ้งกนัภยัและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพือ่อบรมใหค้วามรู้เกีย่ว
การปอ้งกนัภยับรรเทา
สาธารณภยัทัง้ ๑๓ 
หมูบ่า้น

โครงการเปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่ าหนด

ทัง้ ๑๓ หมูบ่า้น
ได้รับความรู้ความ
เขา้ใจในการปอ้งกนั
ภยัต่างๆ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
16 โครงการติดกล้องวงจร

ปดิทางเขา้หมูบ่า้น บา้น
กลาง หมูท่ี ่4

เพือ่ติดกล้องวงจรปดิ
ทางเขา้หมูบ่า้นและใน
หมูบ่า้น

จ านวน 5 จดุ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

กองชา่ง

17 โครงการต้ังด่านชมุชน 
บา้นสระพงั หมูท่ี ่5

เพือ่จดัต้ังด่านชนุชนใน
หมูบ่า้น

 - ต้ังด่านชมุชนในหมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

ส านกัปลัด

18 โครงการติดต้ังตาสัปรด
 บา้นสระพงั หมูท่ี ่5

เพือ่ติดต้ังตาสัปรด  - ติดต้ังตาสัปรดในหมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

ส านกัปลัด

19 โครงการเฝ้าระวงัรักษา
ความปลอดภยัในชว่ง
เทศการ

เพือ่เฝ้าระวงัรักษาความ
ปลอดภยัในชว่งเทศกาล

 - เฝ้าระวงัรักษาความ
ปลอดภยัชว่งเทศการใน
ต าบลบา้นเกา่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

ส านกัปลัด

20 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการปอ้งกนัยา
เสพติด

เพือ่อบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการปอ้งกนัยา
เสพติด

ต าบลบา้นเกา่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ปญัหายาเสพติดใน
ต าบลลดลง

ส านกัปลัด

21 โครงการตรวจ คัดกรอง
 ยาเสพในชมุชน

เพือ่ตรวจ คัดกรอง ยา
เสพในชมุชน

ต าบลบา้นเกา่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ปญัหายาเสพติดใน
ต าบลลดลง

ส านกัปลัด

22 โครงการติดกล้องวงจร
ปดิ บา้นชยัพนั หมูท่ี ่9

เพือ่ติดต้ังกล้องวงจรปดิ
ในหมูบ่า้น

จ านวน 5 จดุ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

กองชา่ง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
23 กระจกมองมมุทางแยก

ในหมูบ่า้น บา้นชยัพนั 
หมูท่ี ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ
ปลอดภยัในการสัญจร
และปลอดภยั

จ านวน 10 จดุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภยั

กองชา่ง

24 กระจกมองมมุทางแยก
ตามซอยในหมูบ่า้น 
บา้นวงัโปง่บรูพา หมูท่ี ่
13

เพือ่ใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจรและ
ปลอดภยัในการสัญจร
และปลอดภยั

ตามแยกตามซอยในหมูบ่า้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภยั

กองชา่ง

25 โครงการติดกล้องวงจร
ปดิ บา้นวงัโปง่บรูพา 
หมูท่ี ่13

เพือ่ติดต้ังกล้องวงจรปดิ
ในหมูบ่า้น

ตามแยกตามซอยในหมูบ่า้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

กองชา่ง

26 โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิในเขตต าบล
บา้นเกา่

เพือ่จดัซ้ือกล้องวงจรปดิ ติดต้ังกล้องวงจรปดิต้ังแต่
ทางแยกบา้นโนนสะเดา
จนถงึบา้นวงัโปง่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

พืน้ทีใ่นเขตต าบล
บา้นเกา่มคีวาม
สะดวกและปลอดภยั
มากขึน้

ส านกัปลัด

27 โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปดิบา้นวงัโปง่
บรูพา หมูท่ี ่13

เพือ่ติดต้ังกล้องวงจรปดิ ติดต้ังกล้องวงจรปดิภายใน
หมูบ่า้นวงัโปง่บรูพา หมูท่ี ่
13

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยั
มากขึน้

กองชา่ง

28 โครงการติดต้ังถงั
ดับเพลิงประจ าหมูบ่า้น

เพือ่จดัซ้ือถงัดับเพลิง
ประจ าหมูบ่า้น

ติดต้ังถงัดับเพลิงประจ า
หมูบ่า้นในเขตต าบลบา้นเกา่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  โครงการเปน็ไปตาม
แบบ อบต.ก าหนด

มถีงัดับเพลิงประจ า
หมูบ่า้น

ส านกัปลัด

รวม 28 โครงการ  -  - 3,317,000 3,317,000 3,307,000 3,317,000 3,317,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และการบริหารจัดการอย่างบรูณาการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 นโยบายสานต่อแนวทางพระราชด าริ และที ่10 นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
        10.1 แผนงานการเกษตร อนุรักษ์แหล่งน  าและปา่ไม้

เปา้หมาย ตวัชี วดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการอนรัุกษป์า่ไม้
และส่ิงแวดล้อม

เพือ่อนรัุกษป์า่ไมแ้ละ
ส่ิงแวดล้อม ในเขต
รับผิดชอบ อบต.

ปา่ไมใ้นเขตรับผิดชอบ
อบต.บา้นเกา่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการเปน็ไป
วตัถปุระสงค์ก าหนด

พืน้ทีป่า่ไมใ้นเขต
รับผิดชอบอบต.
ได้รับการอนรัุกษ์

ส านกัปลัด

รวม 1 โครงการ  -  - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -  -  -
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2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  - สายบา้นตาลือ กว้าง 4 
เมตร ยาว 70 เมตร

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

 - สายบา้นนายเสรี กว้าง 4
 เมตร ยาว 100 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

 - สายบา้นตาเลิศ กว้าง 3 
เมตร ยาว 40 เมตร

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

2 โครงการกอ่สร้างถนน
หนิคลุกบา้นโนนสะเดา
 หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายหว้ยล าเชียงไกร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 
เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 นโยบายดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   6. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
      6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจีสตกิส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นโนนสะเดา หมู่ที่ 2



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสร้างถนนดิน

ยกระดับ บา้นโนน
สะเดา หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายนาตาหลวงถึงบา้น
ยายมน กว้าง 4 เมตร ยาว
 100 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

4 โครงการซ่อมแซมถนน
หนิคลุกบา้นโนนสะเดา
 หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายโนนสะเดาเชื่อมบา้น
เกา่-พนัชนะ กว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,800 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด
บ้านโนนสะเดา หมูท่ี่ 2

เพื่อปอ้งกนัน้ าจาก
ระดับสูงไมใ่หไ้หลเข้ามา
ในเขตพื้นที่ชุมชน

 - สายหนา้บา้นนายหลวง
ถึงหนา้บา้นนายเสรี กว้าง 
30 ซม. ยาว 360 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

6 โครงการกอ่สร้างลูก
ระนาดชลอความเร็ว
บา้นโนนสะเดา หมู่ที่ 2

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุ
ในหมู่บา้น

 - กอ่สร้างลูกระนาดชลอ
ความเร็วในหมู่บา้น

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



7 โครงการซ่อมแซมคู
หว้ยน้ าขาวบา้นโนน
สะเดา หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ซ่อมแซมคูหว้ยน้ าขาว 
กว้าง 10 เมตร ยาว 30 
เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการซ่อมแซมคอ

สะพานบา้นโนนสะเดา
 หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ซ่อมแซมคอสะพาน
ทางเข้าหมู่บา้นโนนสะเดา 
หมู่ที่ 2

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

9 โครงการซ่อมแซมฝาย
นาตาแปลกบา้นโนน
สะเดา หมู่ที่ 2

เพื่อเปน็การกกัเกบ็น้ า
ไว้อปุโภค - บริโภค

 - ซ่อมแซมฝายนาตาแปลก
 กว้าง 20 เมตร ยาว 20 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

10 โครงการปรับปรุงถัง
น้ าประปาหมู่บา้นโนน
สะเดา หมู่ที่ 2

เพื่อเปน็การกกัเกบ็น้ า
ไว้อปุโภค - บริโภค

 - ปรับปรุงถังน้ าประปา
หมู่บา้น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบา้นกดุโดกเชื่อม
ถนนด่านขุนทด-หนองแวง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 
เมตร หนา 0.15 เมตร

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

 - สายบา้นนางทองสุข 
เมอืงขุนทด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 32 เมตร หนา 0.15 
เมตร

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

 - สายบา้นนายนคิม แกบ
ขุนทด กว้าง 2.80 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

 - สายบา้นนายเกรียติศักด์ิ
 กอ่มขุนทด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นกดุโดก หมู่ที่ 8



 - สายบา้นนางโสภา ยมศรี
เคน กว้าง 3.5 เมตร ยาง 
52 เมตร หนา 0.15 เมตร

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

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านกุดโดกถึงหนอง
พังโพด กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,400 เมตร สูง 1 เมตร 
พร้อมวางท่อ 4 จุด

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

 - สายบ้านกุดโดกเชือ่ม
ต าบลตะเคียน กว้าง 5 
เมตร ยาว 5,000 เมตร สูง
 1.50 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

13 โครงการกอ่สร้างถนน
หนิคลัก บา้นกดุโดก 
หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายบ้านกุดโดกดงมะเกลือ
เชื่อมถนนด่านขุทด-หนองแวง
 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,500 
เมตร สูง 1 เมตร พร้อมวาง
ท่อ 3 จุด

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

 - สายเลียบคลองสองฝ่ังบ้านกุด
โดกถึงทุ่งคล้อ กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมหนิ
คลุกอดับดแนน่ บา้น
กดุโดก หมู่ที่ 8



 - สายบ้านกุดโดกถึงบ้าน
สระพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อ 4 จุด

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - สายบ้านกุดโดกถึงบ้าน
กลาง กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,500 เมตร สูง 1 เมตร 
พร้อมวางท่อ 4 จุด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

 - สายเลียบคลองสองฝ่ัง
บา้นกดุโดกถึงฝายตาพล 
กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

14 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ 
บา้นกดุโดก หมู่ที่ 8

เพื่อปอ้งกนัน้ าจาก
ระดับสูงไมใ่หไ้หลเข้ามา
ในเขตพื้นที่ชุมชน

 - กอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บา้น
 กว้าง 70 ซม. ยาว 
1,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



15 โครงการขุดลอกล า
เชียงไกร บา้นกดุโดก 
หมู่ที่ 8

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

 - ขุดลอกคลองหว้ยล าเชียง
ไกรบา้นกดุโดกถึงบา้นสระ
พงั กว้าง 22 เมตร ยาว 
8,000 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

 - ขุดลอกคลองหว้ยล าเชียง
ไกรบา้นกดุโดกถึงบา้นกลาง
 พร้อมถนนเลียบคลอง 
กว้าง 22 เมตร ยาว 
8,000 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาลพร้อมแผงโซลา
เซลล์ติดต้ังพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านกุดโดก
 หมูท่ี่ 8

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

 - ขุดเจาะน้ าบาดาลพร้อม
ติดต้ังแผงโซลาเซลล์
พลังงานแสงอาทติย์ จ านวน
 5 จุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

17 โครงการขุดลอกสระ
น้ าสาธารณะ บา้นกดุ
โดก หมู่ที่ 8

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

 - ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
เนื้อที่ 5 ไร่ ลึก 3 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

18 เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

 - ฝายกุดแจ้ง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 18 เมตร สูง 180 ซม. 
หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างฝาย
น้ าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นกดุโดก หมู่ที่
 8



 - ฝายกุดม่วง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 18 เมตร สูง 180 ซม. 
หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ฝายกุดพระ กว้าง 5 เมตร
 ยาว 18 เมตร สูง 180 ซม.
 หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ฝายกุดโดก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 18 เมตร สูง 180 ซม. 
หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ฝายกุดตามั่น กว้าง 5 
เมตร ยาว 18 เมตร สูง 180
 ซม. หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ฝายกุดช้างตาย กว้าง 5 
เมตร ยาว 18 เมตร สูง 
180 ซม. หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 - ฝายกดุใหญ่ กว้าง 5 
เมตร ยาว 18 เมตร สูง 
180 ซม. หนา 10 ซม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

19 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บา้นและ
ประปาส่วนภมูภิาค 
บา้นกดุโดก หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า
สะอาดใช้ในการอปุโภค
 -บริิโภค

 - ขยายเขตประปาหมู่บา้น
และประปาส่วนภมูภิาค 
จ านวน 96 ครัวเรือน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างฝาย
น้ าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นกดุโดก หมู่ที่
 8



20 โครงกอ่สร้างบอ่ขยะ 
บา้นกดุโดก หมู่ที่ 8

เพื่อสร้างบอ่ขยะ  - กอ่สร้างบอ่ขยะ เนื้อที่ 5
 ไร่

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

21 โครงการติดต้ังโคมไฟ
ถนนแบบโซล่าเซลล์
บา้นกดุโดก หมู่ที่ 8

เพื่อเปน็แสงส่องสว่าง
ในหมู่บา้น

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บา้น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

22 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะป้ายทางเข้า
หมู่บ้านกุดโดก หมู่ที่ 8

เพื่อเปน็ปา้ยบอกทาง
ในการสัญจร

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะปา้ย
ทางเข้าหมู่บา้นกดุโดก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการติดต้ังหอ

กระจายข่าวเสียงตาม
สายในหมู่บา้นกดุโดก 
หมู่ที่ 8

เพื่อเพิ่มช่องทางรับรู้
ข่าวสารใหก้บัประชาชน

ติดต้ังหอกระจายข่าวเสียง
ตามสายในหมู่บา้น จ านวน
 9 จุด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
24 โครงการยกระดับถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นชัยพนั หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มนี้ าทว่มขัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



25  - สายบา้นชัยพนัถึงปา่ไผ่
หวันาดง กว้าง 5 เมตร ยาว
 3,000 เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

 - สายในหมู่บา้น กว้าง 4 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

 - สายโนนตาล กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

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

 - สายบา้นนายกุ๊ก กมขุน
ทด กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สายวัดมะเริงถึงบา้นมาบ
กราด ต.พนัชนะ กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

 - สายไปบ้านพันชนะ ต.
พันชนะ กว้าง 4 เมตร ยาว
 3,000 เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

 - สายไปบ้านมาบกราด ต.
พันชนะ กว้าง 5 เมตร ยาว
 2,000 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นชัยพนั หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



26 โครงการกอ่สร้างถนน
หนิคลุก บา้นชัยพนั 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - สายวงแหวนรอบนอก
แยกหนองรังถึงบา้นมาบ
กราด ต.พนัชนะ กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

 - สายสามแยกนานาย
สมศักด์ิ กานขุนทด ถึง 
หนองรัง กว้าง 4 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 - สายหนองตะแกถึงหนองงู
เหลือม กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พร้อมวางท่อ
 3 จุด

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - สายหนองรังถึงหนอง
ควาย กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พร้อมวางท่อ
 4 จุด

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

 - สายหนองตะเพง็ถึงปอ๊ก
แปก๊ กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พร้อมวางทอ่
 3 จุด

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



 - สายรอบบงึมะเริง กว้าง 
6 เมตร ยาว 3,000 เมตร

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

 - สายบ้านชัยพันถึงบ้าน
มาบกราด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร พร้อม
วางท่อ 2 จุด

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 - สาบบ้านชัยพันถึงบ้าน
พันชนะ กว้าง 5 เมตร ยาว
 2,000 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

27 โครงการเคลือบผิว
จราจรแอสฟลัติกส์ 
บา้นชัยพนั หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

 - เคลือบผิวจราจรแอสฟลั
ติกในหมู่บา้น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั  - สายทางเข้าบงึมะเริง

ด้านทศิตะวันตก กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร พร้อมวางทอ่ 2 จุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

วัตถุประสงค์ งบประมาณ

โครงการกอ่ส้รางถนน
ดินยกระดับอดับด
แนน่พร้อมเทหนิคลุก 
บา้นชัยพนั หมู่ที่ 9

ที่ โครงการ



 - สายบา้นชัยพนัถึงหนอง
ลังเชื่อมหนองควาย กว้าง 
6 เมตร ยาว 3,500 เมตร

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

29 โครงการขุดลอกคลอง
 บา้นชัยพนั หมู่ที่ 9

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

 - ขุดลอกคลองนาตากว่ง
เข้าบงึมะเริง กว้าง 3 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร พร้อม
วางทอ่คู่ 2 จุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

30 โครงการขุดลอกหนอง
กระโดน บา้นชัยพนั 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

 - ขุดลอกหนองกระโดน 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

31 โครงการติดต้ังโคมไฟ
ถนนแบบโซล่าเซลล์
บา้นชัยพนั หมู่ที่ 9

เพื่อเปน็แสงส่องสว่าง
ในหมู่บา้น

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บา้น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้ 2 เส้นทาง บา้น
ชัยพนั หมทูี่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการใช้
ไฟฟา้

 - เส้นที่ 1 ขยายเขตจาก
ตะวันออกวัดมะเริงไปถึง
สามแยกบา้นมาบกราด
แยกบา้นพนัชนะ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการเปน็ไป
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด

โครงการกอ่ส้รางถนน
ดินยกระดับอดับด
แนน่พร้อมเทหนิคลุก 
บา้นชัยพนั หมู่ที่ 9

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



 - เส้นที่ 2 ขยายเขตบา้น
ชัยพนัออกไปถนนด่านขุน
ทด-หนองแวง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

รวม 32 โครงการ  -  - 117,830,000 117,830,000 117,830,000 117,830,000 117,830,000  -
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ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั

กองช่าง

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 นโยบายดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   6. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
      6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจีสตกิส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจรญิของภาคอีสานและรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2



153 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

น้ าจากระดับสูงไม่
ไหลเข้ามาในเขต
พื้นที่ชุมชน

กองช่าง

ลดการเกนิอบุติัเหตุ
ในหมู่บา้น

กองช่าง



ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

154 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

ประชาชนมนี้ าใช้
อปุโภค -บริโภค

กองช่าง

ประชาชนมนี้ าใช้
อปุโภค -บริโภค

กองช่าง



155 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั
ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง



156 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั
กองช่าง

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



157 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั

น้ าจากระดับสูงไม่
ไหลเข้ามาในเขต
พื้นที่ชุมชน

กองช่าง



มสีถานที่กกัเกบ็น้ า
ใช้อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

158 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั
มสีถานที่กกัเกบ็น้ า
ใช้อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

มสีถานที่กกัเกบ็น้ า
ใช้อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

มสีถานที่กกัเกบ็น้ า
ใช้อปุโภค - บริโภค

กองช่าง



159 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั

ประชาชนมนี้ าใช้
อปุโภค -บริโภค

กองช่าง



ประชาชนมสีถานที่
ทิ้งขยะ

กองช่าง

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
 และปลอดภยั

กองช่าง

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
 และปลอดภยั

กองช่าง

160 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั
ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้
อย่างทั่งถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง



กองช่าง

161 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั



ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

162 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั



ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

163 

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง



มสีถานที่กกัเกบ็น้ า
ใช้อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

มสีถานที่กกัเกบ็น้ า
ใช้อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไป-มา
 และปลอดภยั

กองช่าง

164

ผลลพัธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

หลกั
ประชาชนได้มไีฟฟา้
ใช้

กองช่าง



 -  -
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เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์ สายด่านขุนทด - 
หนองแวง

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 8  เมตร ยาว 
30,000 เมตร หนา 0.04
 เมตร

47P  
0789492E-
1683274N

76,320,000 76,320,000 76,320,000 76,320,000 76,320,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านน้อยถึงบ้านกุดม่วง
 ต าบลตะเคียน อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5  เมตร ยาว 350 
เมตร หนา  0.15 เมตร

47P   
0791881E -
1681444N

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 6 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขนุทด จังหวดันครราชสมีา
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 2 พัฒนาระบบโลจีสติกสแ์ละการค้าเพ่ือเป็นศูนยก์ลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

      6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกบ้านน้อยถึง
บ้านกุดม่วง ต าบล
ตะเคียน อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา  0.10 เมตร

47P   
0791881E -
1681444N

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านวังโป่งเหนือถึง
บ้านหนองมะค่า ต าบล
พันชนะ อ าเภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.60 เมตร

47P  
0787818.56E-
1687336.70N

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านวังโป่ง
เหนือถึงบ้านหนอง
มะค่า ต าบลพันชนะ 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

47P  
0787818.56E-
1687336.70N

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านมะเริงถึง
ต าบลพันชนะ อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

47P  
0791914.97E-
1684748N

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

167
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมะเริงถึงต าบลพัน
ชนะ อ าเภอด่านขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

47P  
0791914.97E-
1684748N

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านกลางถึง
บ้านกุดม่วงต าบล
ตะเคียน      อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

47P    
0792395E - 
1679894N

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์บ้านกลางถึงบ้าน
กุดม่วงต าบลตะเคียน   
   อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.04 เมตร

47P    
0792395E - 
1679894N

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์บ้านโนนสะเดา
เชื่อมถนนด่านขุนทด-
บ าเหน็จณรงค์

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร  ยาว 3,500
  เมตร หนา 0.04 เมตร

47P  
0796619.68E-
1684587N

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

168
วัตถุประสงค์ งบประมาณที่ โครงการ



เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกบ้านโนนสะเดา
เชื่อมถนนด่านขุนทด-
บ าเหน็จณรงค์

 เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้เปน็เส้นทาง
คมนาคมถ่ายผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร  ยาว 3,500
  เมตร หนา 0.10 เมตร

47P  
0796619.68E-
1684587N

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์บ้านกลางถึงบ้าน
ใหม่เจริญสุข ต าบล
ด่านขุนทด  อ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง  5  เมตร  ยาว 
2,500  เมตร หนา 0.04 
เมตร

47P   
0793835E -  
1681554N

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านกุดโดกถึง
บ้านหนองพังโพด 
ต าบลตะเคียน อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง  4  เมตร  ยาว  
3,400  เมตร หนา 0.10 
เมตร

47P  
0789856.69E-
1680226.73N

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
กุดโดกถึงบ้านหนองพัง
โพด ต าบลตะเคียน 
อ าเภอด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง  4  เมตร  ยาว  
3,400  เมตร หนา 0.15 
เมตร

47P  
0789856.69E-
1680226.73N

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

169
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
กุดโดกถึงบ้านหนองพัง
โพด ต าบลตะเคียน 
อ าเภอด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง  4  เมตร  ยาว  
3,400  เมตร หนา 0.15 
เมตร

47P  
0789856.69E-
1680226.73N

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านชัยพันถึง
บ้านหนองพลวง ต าบล
พันชนะ อ าเภอด่านขุน
ทด จงัหวดันครราชสีมา

 เพือ่ให้ประชาชนใน
เขตพืน้ที่และพืน้ที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร ยาว  3,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร

47P  
0789697E - 
1686513N

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านเก่าถึงบ้าน
พันชนะต าบลพันชนะ 
อ าเภอด่านขุนทด จจงั
หวดันครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง  5  เมตร ยาว  
5,000  เมตร หนา 0.10 
เมตร

47P  
0793505.14E-
1683962.33N

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เก่าถึงบ้านพันชนะ
ต าบลพันชนะ อ าเภอ
ด่านขุนทด จจงัหวดั
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง  5  เมตร ยาว  
5,000  เมตร หนา 0.15 
เมตร

47P  
0793505.14E-
1683962.33N

12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

170
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการกอ่สร้างถนน

หนิคลุกต าบลบา้นเกา่
เชื่อมต าบลพนัชนะ
(สายบา้นสระพงัสาย
หนองเรือถึงบา้นหนอง
พลวง) ต าบลพนัชนะ 
อ าเภอด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 
10,000 เมตร หนา 0.10
 เมตร

47P   
070157E - 
1685493N

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ต าบลบ้านเก่าเชื่อม
ต าบลพันชนะ(สายบ้าน
สระพังสายหนองเรือถึง
บ้านหนองพลวง) ต าบล
พันชนะ อ าเภอด่านขุน
ทด จงัหวดันครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 
10,000 เมตร หนา 0.15
 เมตร

47P   
070157E - 
1685493N

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวังโป่งเหนือเชื่อม
ต าบลหนองแวง อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง  4  เมตร ยาว  
4,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

47P  
0785558.64E-
1880133.30N

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

171
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่



เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกบ้านวังโป่งเหนือ
เชื่อมต าบลหนองแวง 
อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง  4  เมตร ยาว  
4,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร

47P  
0785558.64E-
1880133.30N

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นสระพงัถึงบา้น
หนองพงัโพด  ต าบล
ตะเคียน  อ าเภอด่าน
ขุนทด จงัหวดั
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร ยาว  1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

47P  
0785107E -
1684333N

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส์บ้านสระพังถึงบ้าน
หนองพังโพด  ต าบล
ตะเคียน  อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร ยาว  1,000
 เมตร หนา 0.04 เมตร

47P  
0785107E -
1684333N

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

24 ขุดลอกคลองล าเชียงไกร เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง

กว้าง  20 เมตร ยาว  
50,000 เมตร

47P  
0785449.62E-
1680564N

80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบ อบต. 
ก าหนด

มีสถานที่กักเก็บ
น้ าใช้อุปโภค -
บริโภค

กองช่าง

172
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ



เป้าหมาย พิกัดทาง ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกบ้านวังโป่งถึง
บ้านหนองโพธิ ์ต าบล
ส านักตะคร้อ อ าเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

 เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมถ่าย
ผลิตทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

47P 
780352.80E - 
1685301.70N

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 โครงการ
เป็นไปตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

รวม  25 โครงการ  -  - 271,455,000 271,455,000 271,455,000 271,455,000 271,455,000  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
173



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 

เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ประเภท

บัญชครภุฯัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอดา่นขนุทด  จังหวัดนครราชสีมา



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หมวด งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ประเภทที่ แผนงาน



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
และอเิล็กทรอนกิส์ เช่น 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์,เคร่ือง
ส ารองไฟ,เคร่ืองพมิพแ์บบ
ต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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ที่ แผนงาน หมวด งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ประเภท



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภณ์ัขนาดใหญ่ซ่ึงไมร่วมถึง
ค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง เช่น ซ่อมแซม
เปล่ียนหวัรถขยะ,เปล่ียนถัง
บรรจุน้ าของรถบรรทกุน้ า
,เปล่ียนระบบไฮดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

2 การรักษาความสงบ
ภายใน

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 
เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ประเภทที่ แผนงาน หมวด งบประมาณและที่ผ่านมา



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ แผนงาน



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 การศึกษา งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 

เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

181

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

182

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

183

หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ แผนงาน



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

4 สาธารณสุข งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 
เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

184

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

185

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

186

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

5 สังคมสงเคราะห์ งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 
เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

187

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

188

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

189

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

6 เคหะและชุมชน งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 
เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่
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รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 

เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

8 การศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 
เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

199

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

9 อตุสาหกรรมและการ
โยธา

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 
เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

200

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

201

หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ที่ แผนงาน



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

202

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

10 การเกษตร งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 
เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

203

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

204

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

205

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

206

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 การพาณิชย์ งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 

เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

12 งบกลาง งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 
เช่น โต๊ะท างาน,เกา้อี้,เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา เช่น
 สถานวีิทยุโทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทยีว(DLTV),เคร่ืองเขียน 
ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น รถบรรทกุ
ขยะ,ถังเกบ็เชื้อเพลิง
,สัญญานไฟจราจรพร้อมเสา
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า,เคร่ืองพน่
หมอกควัน,เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้าง เช่น 
เคร่ืองเจาะเหล็ก,เคร่ืองเจาะ
,เล่ือยไฟฟา้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
 เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง,
เคร่ืองรับส่งวิทย,ุเคร่ือง
สัญญานเตือนภยั ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ เช่น เคร่ือง
ฉายสไลต์,กล้องถ่ายรูป,โดรน
 ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
เคร่ืองวัดความดันโลหติ
,เคร่ืองใหอ้อกซิเจน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว เช่น เคร่ืองตัดหญ้า
,เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น
,เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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รับผิดชอบ

หลกั



       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน เช่น 
เคร่ืองเปา่ลม,ไขควงไฟฟา้
,เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์กฬีา เช่น ชุด
เคร่ืองออกก าลังกาย,
จักรยานออกก าลังกาย ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ เช่น 
กล้องส่องทางไกล,กล้องวัด
ระดับ,กล้องวัดมมุ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์เช่น กลองชุด
,กต้ีาร์ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ,
เคร่ืองพิมพ์แบบต่าง ๆ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

จัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม เช่น 
เตียงสนาม,ชุดเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล็ก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่
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       เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น เช่น 
เคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ,่
ครุภณัฑ์อื่นที่ไมส่ามารถจัด
เข้า ประเภทครุภณัฑ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้ ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.บา้นเกา่

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุ
ภัณ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปล่ียนหัว
รถขยะ,เปล่ียนถังบรรจุน้ าของ
รถบรรทุกน้ า,เปล่ียนระบบไฮ
ดรอลิก ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.บา้นเกา่

13 จัดซ้ือที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

เพื่อบริการสาธารณู
ประโภคและสาธารณู
ปาการ

พื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่
ต าบลบา้นเกา่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อบต.บา้นเกา่

รวม 13 โครงการ 646,000,000 646,000,000 646,000,000 646,000,000 646,000,000
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๒๑๔ 
 

ส่วนที่ 4 

การติดตามประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา  
  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

1. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได ้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ต่อไปได้  ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติใน
แต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุป
ที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตาม (Evaluation) 

  การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีการด าเนินการ
ในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนการด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผล
การด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
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การประเมนิผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้  

 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
  ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี ้

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant)  
เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น า

นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผล
รวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
          1.1  ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร ในสายตาของสมาชิกของ
องค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์
กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณา
ระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน ระดับการบริการต่อ
หน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบ แทน 
(Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร 
การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
(1) การเข้าถึง เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ให้ได้รับบริการสาธารณะ 
(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ

ประชาชน 
(3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ

ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 
(4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพ่ือให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับ

บริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
 
 
 



๒๑๖ 
 

3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
(1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(2) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วน

ของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
(3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอ

ต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่

รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็น
แนวทาง 

4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ  
(1) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จาก

วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย   
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่าประชาชน

ผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
(1) การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ  

และมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อ 

เสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหา

ให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเก่ียวข้อง 

กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วย 
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งานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
    ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2 ประการ คือ 
    (1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ

ด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนน
ขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 
              (2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟ้ืนฟู บูรณะ
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 

เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and 
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการด าเนินงานใน
ภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผล และการสนองตอบความ
พึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะ
กิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบชองหน่วยงาน  พันธกิจต่อสังคม 
 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
 การให้หลักประกันความเสี่ยง 
 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

 การก าหนดประเด็นปัญหา - ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 



๒๑๘ 
 

 การรับฟังความคิดเห็น 
 มาตรการ/กลยุทธในการแก้ไข

ปัญหา 
 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- การส ารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายทีพ่อใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

 ต้นทุนทางสังคม 
  

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
            การติดตามและประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบ
ทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไป
ตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) 
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึง
จ าเป็น ต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส 
หรือระยะของโครงการ (Phase) 

(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ 
ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) 
หรือ คน เดือน (Man – month) 

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาทีจ่ะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 
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2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ

ด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและ
เวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
   (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
   (2) ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนิน
กิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
   (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน     
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่ เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
   (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็น
ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
4 ประการ คือ 
   (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและ
การบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
   (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม 
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
   (3) ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วน
ของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
   (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงใน
การบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 
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4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงาน

ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
   (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
   (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจ
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
   (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการ
ซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
   (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึน ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความ
เร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
   (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ  น ามาใช้ตลอด
ช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
   (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจาก
การด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเป้าหมาย 
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6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 
   (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
   (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
   (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถใน
การพ่ึงตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิต
ของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถงึ ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
   (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุก
กลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหา
ต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากร
ทุกสาขาอาชีพ 
   (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้
ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถ
พิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 
   (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความ
เป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการ
ตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 
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8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
   (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจาก
การด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมี
การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความ
เสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
   (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ า
ท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
   (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
   เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และ
ตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัด
รวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าใช้แบบรายงาน  ดังนี้ 
  1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   การประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.  แบบติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  2  แบบ คือ 
แบบที ่ 2   แบบติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
       2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   

  3.  แบบติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน     
  แบบที ่ 3    แบบติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ  
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แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว   ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า......... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 
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แบบท่ี 2  แบบติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่ อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
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(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  

ท้องถิ่นห้าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่ว ไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ า ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20  
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร และ ช่วงอายุและ
จ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพตดิ การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ  สัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (2) (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ ประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท้า ร่วม  ตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 . ก า ร วิ เครา ะ ห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ 
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ ทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์ 
3 .1 ยุทธศาสตร์ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
3 .2 ยุทธศาสตร์ของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  
 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น แ ละ เช่ือม โยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 (10) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์  
 
 
3.5 กลยุทธ์  
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ ละ
ประเด็นกลยุทธ์  
3.7จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning)  
 
3.8 แผนงาน  
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 
 
 
 

วิสัยทศัน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ านาจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง   
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ  
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีทีไ่ด้ก าหนดไว ้2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน้า
เอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์
ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน้าไปสู่
ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้  SWOT 
Analysis/Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 
 

10  



๒๓๑ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ โครงการ  
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ  
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ ของ
โครงการ) มีความ ชัด เจน น าไ ป 
สู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
 
 
 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ ของ
โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังค ม 
แห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ  และเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน 
สามารถระบุจ้านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทยีมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น 
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด  สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา  แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ)  
5.7 โครงการสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ 
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา ความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ด าเนินการเองหรือ
ร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นทีพ่ัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความสอด 
คล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ จัดท้า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ ราคา
ถูกต้องตามหลัก วิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  

5.11  มีการ ก าหนด ตัวช้ีวัด  
(KPI) แ ล ะ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1) มคีวามเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา  ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ  รูปภาพ  กราฟ  

ข้อมูลต่างๆจาก 
7.1  ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard  

Model ของ Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)  

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement  

System(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ  

Problem-Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้

กรอบตามข้อ(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลทีไ่ด้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย 

(Cost) เวลา(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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แบบท่ี 3  แบบติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การสานต่อ 
แนวทางพระราชด าริ 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

            

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

            

ยุทธศาสตร์การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

            

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม             
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นที่เพ่ิมมากข้ึน 
  2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนาต าบล  ท าให้การ

ปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 

 4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  ผลการพัฒนา 
 1. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาห้าปี  มีการด าเนินการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาที่

นานเกินไป  อาจท าให้มีความคลาดเคลื่อนในการน ามาปฏิบัติ  เช่น  ต้องแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของ
ปีงบประมาณนี้ แต่มีผลในการน าไปใช้ในปีงบประมาณหน้า 

 2. การก าหนดโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน  ต้องเป็นไปในรูปแบบของแผนงานตามข้อบัญญั ติ  
ท าให้การก าหนดการจัดท าแผนพัฒนาห้าปีไม่มีอิสระในการจัดท าแผนที่กว้างไปกว่านี้  เพราะมีขีดจ ากัดตาม
แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

  จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
       ที่ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
ที่ปฏิบัติ 

1)  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ    
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา    
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร    
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม    
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข    
6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
7)  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

   

8)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
9)  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

   

10)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   

                                                รวม    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

.......................................................... 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้วนั้น  

  ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ  ณ วันที่  15  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
    
 

    ว่าที่ร้อยโท                
     (ดนัย    สุริโยภาส) 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

 
 
 
 
 
 



 


