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ส่วนที่ 1 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืต าบล 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่ำกำรอ ำเภอซับใหญ่  ตั้งอยู่

บ้ำนโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 10  ต ำบลท่ำกูบ  อ ำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  มีระยะทำงห่ำงจำกตัวอ ำเภอซับใหญ่

ประมำณ 12 กิโลเมตร  มีระยะทำงห่ำงจำกตัวจังหวัดชัยภูมิประมำณ 55 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 95 ตำรำง

กิโลเมตร หรอื 59,375 ไร่  โดยมีอำณำเขตติดกับพืน้ที่ต ำบลต่ำงๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนอื ติดตอ่ต ำบลโสกปลำดุก อ ำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

  ติดตอ่ต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศใต้  ติดตอ่ต ำบลตะโกทอง  อ ำเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ 

   ติดตอ่ต ำบลหนองโดน อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศตะวันออก ติดตอ่ต ำบลกุดน้ ำใส  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศตะวันตก ติดตอ่ต ำบลซับใหญ่ อ ำเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ 

แผนที่ต าบลท่ากูบ 

1.2 เนื้อที ่
  ต ำบลท่ำกูบมีเนื้อที่ประมำณ 95 ตำรำงกิโลเมตร  หรือ 59,375 ไร่ 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่ทำงกำยภำพส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง มีสภำพเป็นเนินเล็กๆ สภำพดินเป็นดินร่วนปนทรำยสลับกับพื้น

หนิ ไม่สำมำรถเก็บน้ ำได้  

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 

          1.4 ลักษณะของดนิ 

ลักษณะของดนิในพื้นที่เป็นสภำพดินรว่นปนทรำยสลับกับพืน้หนิ ไม่สำมำรถเก็บน้ ำได้ 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 

          2.1 เขตการปกครอง 

ต ำบลท่ำกูบประกอบด้วยจ ำนวนหมูบ่้ำน 12 หมูบ่้ำน  

          2.2 การเลือกตั้ง 

กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หำกมีกำรเลือกตั้ง

ในครั้งหน้ำ จะมี ผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 1 คน จะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมูบ่้ำนละ 2 คน 12 หมูบ่้ำน รวมเป็น 24 คน 

3.ประชากร 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร 

ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  4,804 คน แยกเป็นชำย  2,398 คน หญิง  2,335 คน  มีควำมหนำแน่น

เฉลี่ย  50.67  คน ต่อ ตำรำงกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน มีนำคม 2559) 

หมูท่ี่ หมูบ้่ำน 
ประชำกร 

รวม (คน) หลังคำเรือน 
ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 

ชำย (คน) หญิง (คน) 

1 ท่ำกูบ 454 463 917 321 นำยวิเชยีร  อยำดี 

2 โป่งเกต 190 213 403 164 นำยนิพนธ์  เชือ้มีแรง 

3 วังขอนสัก 160 170 330 92 นำยสมศักดิ์  วะลัยศรี 

4 วังกุง 301 303 604 214 นำยชิงชัย  มอญจัตุรัส 

5 ซับสำยออ 197 193 375 174 นำยโยธิน  เลียงผำ 

6 ท่ำชวน 157 138 390 110 นำยวิมุต ิ หมั่นค ำ 

7 ห้วยสม้ป่อย 128 119 247 99 นำยนิคม  ภำพักด ี

8 วังรัง     102 99 201 69 นำยสมพงษ์  ค ำบุญเรือง 

9 ซับสมบูรณ์ 294 272 566 195 นำยมนู  ด่ำนกระโทก 

10 โนนสมบูรณ์ 153 131 284 101 นำยบิน  สักสันเทียะ 

11 ซับน้ ำใส 137 121 258 81 นำยจ ำป ี โคตรมงคุณ 

12 วังอุดม 116 113 229 82 นำยอนันต ์ พทัิกษ์ 

 รวม 2,398 2,335 4,804 1,702  
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ประชำกรทั้งสิน้  จ ำนวน  4,786 คน แยกเป็นชำย  2,419 คน หญิง  2,367 คน   

                              (ข้อมูล ณ เดือน มกรำคม 2560 ) 

หมูท่ี่ หมูบ้่ำน 
ประชำกร 

รวม (คน) หลังคำเรือน 
ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 

ชำย (คน) หญิง (คน) 

1 ท่ำกูบ 458 469 927 324 นำยวิเชยีร  อยำดี 

2 โป่งเกต 188 212 400 165 นำยนิพนธ์  เชือ้มีแรง 

3 วังขอนสัก 166 175 341 96 นำยสมำน  พรมอ่อน 

4 วังกุง 312 300 612 216 นำยชิงชัย  มอญจัตุรัส 

5 ซับสำยออ 200 197 397 180 นำยโยธิน  เลียงผำ 

6 ท่ำชวน 157 137 294 111 นำยวิมุต ิ หมั่นค ำ 

7 ห้วยสม้ป่อย 125 121 246 101 นำยนิคม  ภำพักด ี

8 วังรัง     101 100 201 70 นำยสมพงษ์  ค ำบุญเรือง 

9 ซับสมบูรณ์ 294 279 573 199 นำยมนู  ด่ำนกระโทก 

10 โนนสมบูรณ์ 157 140 297 104 นำยบิน  สักสันเทียะ 

11 ซับน้ ำใส 141 124 265 85 นำยจ ำป ี โคตรมงคุณ 

12 วังอุดม 120 113 233 82 นำยอนันต ์ พทัิกษ์ 

 รวม 2,419 2,367 4,786 1,733  

ประชำกรทั้งสิน้  จ ำนวน  4,802 คน แยกเป็นชำย  2,417 คน หญิง  2,385 

                                (ข้อมูล ณ เดือน มกรำคม 2561 ) 

หมูท่ี่ หมูบ้่ำน 
ประชำกร 

รวม (คน) หลังคำเรือน 
ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 

ชำย (คน) หญิง (คน) 

1 ท่ำกูบ 452 476 928 331 นำยวิเชยีร  อยำดี 

2 โป่งเกต 188 207 395 167 นำยนิพนธ์  เชือ้มีแรง 

3 วังขอนสัก 171 174 345 97 นำยสมำน  พรมอ่อน 

4 วังกุง 312 306 618 218 นำยชิงชัย  มอญจัตุรัส 

5 ซับสำยออ 197 197 394 183 นำยโยธิน  เลียงผำ 

6 ท่ำชวน 156 139 295 110 นำยวิมุต ิ หมั่นค ำ 

7 ห้วยสม้ป่อย 122 125 247 100 นำยนิคม  ภำพักด ี

8 วังรัง 101 100 201 70 นำยธูป แก่นร้ำนหญำ้ 

9 ซับสมบูรณ์ 301 279 580 203 นำงสำวรุ่งอรุณ  เหล็กมำ 

10 โนนสมบูรณ์ 156 145 301 108 นำยบิน  สักสันเทียะ 

11 ซับน้ ำใส 138 127 265 88 นำยจ ำป ี โคตรมงคุณ 

12 วังอุดม 123 110 233 85 นำยอนันต ์ พทัิกษ์ 

 รวม 2,417 2,385 4,802 1,760  
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ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  4,827 คน แยกเป็นชำย  2,434 คน หญิง  2,393 คน  มีควำมหนำแน่น

เฉลี่ย  50.67  คน ต่อ ตำรำงกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน มกรำคม  2562 ) 

หมูท่ี่ หมูบ่้ำน 
ประชำกร 

รวม (คน) 
หลังคำ

เรือน 

ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 

ชำย (คน) หญิง (คน) 

1 ท่ำกูบ 452 484 936 334 นำยวิเชียร  อยำดี 

2 โป่งเกต 181 202 383 170 นำยนิพนธ์  เชือ้มีแรง 

3 วังขอนสัก 178 171 349      101 นำยสมำน   พรมออ่น 

4 วังกุง 316 314 630 223 นำยชงิชัย  มอญจัตุรัส 

5 ซับสำยออ 204 199 403 185 นำยโยธิน  เลียงผำ 

6 ท่ำชวน 155 137 392 113 นำยวิมุติ  หมั่นค ำ 

7 หว้ยส้มป่อย 123 124 247 100 นำยนิคม  ภำพักดี 

8 วังรัง 108 104 212 73 นำยธูป แก่นร้ำนหญ้ำ 

9 ซับสมบูรณ์ 297 271 568 203 นำงสำวรุ่งอรุณ เหล็กมำ 

10 โนนสมบูรณ์ 155 145 300 109 นำยบิน  สักสันเทียะ 

11 ซับน้ ำใส 141 130 271 90 นำยจ ำปี  โคตรมงคุณ 

12 วังอุดม 124 112 236 93 นำยอนันต์  พิทักษ์ 

 รวม 2,434 2,393 4,827 1,794  

1. ข้อมูล  พ.ศ. 2559  - 2560 จ านวน     4,804 - 4,786 =      18   คน  

2. ข้อมูล  พ.ศ. 2560- 2561    จ านวน    4,786 – 4,802  =   - 16   คน  

3. ข้อมูล  พ.ศ. 2561 -2562    จ านวน    4,802 - 4,827  =   - 25   คน 

และคาดการณ์ในอนาคต ปี พ.ศ. 2563        จ านวน   - 5     คน 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท ำงำน   18 – 60 ปี 

4.สภาพทางสังคม 

          4.1 การศึกษา 

       - โรงเรียนประถมศึกษำ       5  แห่ง   

       - โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ 1  แหง่ 

       - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1  แหง่      

                    - ในพืน้ที่มีกำรศกึษำนอกระบบ (กศน.ท่ำกูบ) 1  แหง่ 
 

 4.2 สาธารณสุข 

โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลท่ำกูบ    1   แห่ง 

อำสำสมัครสำธำรณสุขต ำบลท่ำกูบ  127  คน  ประกอบด้วย  ชำย  46  คน  หญิง  81 คน 

กู้ชพี 10 คน  
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 4.3 อาชญากรรม 

 - 
 

 4.4 ยาเสพติด 

 มีชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  เป็นแกนหลักในกำรขับเคลื่อนพลัง

มวลชน มุ่งเอำชนะยำเสพติดให้ได้อย่ำงยั่งยืน 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ มีนโยบำยดูแลผู้สูงอำยุ, ผู้พิกำร  และผู้ด้อยโอกำสในพื้นที่ต ำบล  เช่น 

ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิกำรต่ำงๆ, ดูแลผู้ป่วยติดเตียง, เยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุและผู้ป่วยติดเตียง และสร้ำงบ้ำนให้กับ

ผูด้้อยโอกำส ตำมรำยละเอียดดังนี ้ 

1. ผูป้่วยติดเตียง  จ ำนวน       55     คน 

ผูป้่วยติดบ้ำน   จ ำนวน   50 คน 

ผูป้่วยติดเตียง   จ ำนวน  5 คน 

2. สูงอำยุ      จ ำนวน   420   คน 

3. ผูด้้อยโอกำส    จ ำนวน    130   คน  

4. ผูพ้ิกำร       จ ำนวน   175   คน  

5. ผูป้่วยเอดส์       จ ำนวน        2    คน  

5.ระบบบริการพืน้ฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลถนนในเขตพืน้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ  อ ำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูม ิ ได้

ดังนี้ 

        - ถนนลำดยำง                            จ ำนวน     9     สำย 

 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)    จ ำนวน     51   สำย 

 - ถนนลูกรัง                                จ ำนวน    37   สำย 
 

          5.2 การไฟฟ้า 

ประชำกรที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้   จ ำนวน   43  ครัวเรือน    

          5.3 การประปา 

ข้อมูลประปำในเขตพืน้ที่ต ำบลท่ำกูบ 

   

ประเภท 

 

ขนาด 
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ประปา 

แห่งที่ 

หมู่ที่ตั้ง

ประปา 

ประปำ 

ผิวดิน 

ประปำ

บำดำล 

ประปำ

ภูเขำ 

ประปำ 

เชงิพำณิชย ์

เล็ก กลำง ใหญ ่ ใหญ่

มำก 

จ านวน

ครัวเรือน

ที่รับน้ า 

เจา้ของ

กรรมสิท

ธิ์

ทรัพย์สิน 

กรรม 

การ

บริหาร 

1 1  1   1    33 หมูบ้่ำน  

2 1 1      1  288 หมูบ้่ำน  

3 2 1      1  ไมไ่ดใ้ช้ หมูบ้่ำน  

4 2 1    1    164 หมูบ้่ำน  

5 3  1   1    10 อบต.  

6 3  1   1    76 หมูบ้่ำน  

7 3  1   1    7 หมูบ้่ำน  

8 4 1    1    193 หมูบ้่ำน  

9 4 1    1    21 หมูบ้่ำน  

10 4 1      1  6 หมูบ้่ำน  

11 5 1    1    ไมไ่ดใ้ช้ หมูบ้่ำน  

12 5 1      1  175 หมูบ้่ำน  

13 6 1    1    110 หมูบ้่ำน  

14 7 1     1   99 หมูบ้่ำน  

15 8  1   1    69 หมูบ้่ำน  

16 8 1     1   ไมไ่ดใ้ช้ หมูบ้่ำน  

17 9 1    1    195 หมูบ้่ำน  

18 10  1   1    30 หมูบ้่ำน  

19 10 1    1    71 หมูบ้่ำน  

20 11 1    1    22 หมูบ้่ำน  

21 11 1    1    59 หมูบ้่ำน  

22 12  1   1    47 หมูบ้่ำน  

23 12  1   1    35 หมูบ้่ำน  

รวม 15 8   17 2 4     

          5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมูบ่้ำน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เนื่องจำกอ ำเภอซับใหญ่เป็นอ ำเภอเล็กๆ มีพื้นที่รับผดิชอบเพียง 3 ต ำบล  เป็นอ ำเภอที่แยกมำจำกอ ำเภอ

จัตุรัส  จึงยังไม่มีที่ท ำกำรไปรษณีย์ประจ ำอ ำเภอ  ปัจจุบันประชำชนไปใช้บริกำรไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด คือ ไปรษณีย์

อ ำเภอจัตุรัส ตั้งอยู่อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ห่ำงจำกต ำบลท่ำกูบ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมำณ 20 

กิโลเมตร 

6.ระบบเศรษฐกจิ 



๘ 
 
 

          6.1 การเกษตร 

รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรม ได้แก่  ท ำไร่มันส ำปะหลัง  ไร่

อ้อย  ไร่ข้ำวโพด  ปลูกพริก  ปลูกแตงโม  และมีพื้นที่ท ำนำเป็นส่วนน้อย  ที่เหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและ

รับจำ้ง 
 

          6.2 การประมง 

เนื่องจำกต ำบลท่ำกูบ ไม่มีแม่น้ ำธรรมชำติไหลผ่ำน  จึงไม่มีประชำกรที่ประกอบอำชีพกำรประมงในพื้นที่   

แตจ่ะมีกำรเลี้ยงปลำ  เลีย้งกุ้ง เป็นประมงพืน้บ้ำน  ไว้เพื่อรับประทำนเอง 

6.3 กำรปศุสัตว์  

เลี้ยงโคกระบือ  ไก่พืน้บ้ำน  

          6.3 การบรกิาร 

- มีห้องเช่ำในพื้นที่ 3 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  จ ำนวน 1 แห่ง, หมู่ที่ 7  จ ำนวน 1 แห่ง,  และหมู่ที่ 10  

จ ำนวน 1 แหง่ 

- มีรีสอรท์ในพืน้ที่ 1 แหง่  ตัง้อยู่หมู่ที่ 10  

- มีโรงสขี้ำวขนำดเล็กในพืน้ที่ 2 แหง่  ตัง้อยู่หมู่ที่ 3 และ 6     

- มีปั๊มน้ ำมันในพืน้ที่ 5 แหง่  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 1  จ ำนวน 2 แหง่, หมู่ที่ 4  จ ำนวน 1 แหง่,  หมูท่ี่ 10  จ ำนวน 

1 แหง่  และหมู่ที่ 12  จ ำนวน 1 แหง่    

- ร้ำนค้ำต่ำงๆ ในพืน้ที่ ประมำณ 50 แห่ง 
 

          6.4 การท่องเที่ยว 
 

ปัจจุบันยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  แต่คำดกำรณ์ว่ำในอนำคตข้ำงหน้ำจะปรับปรุงภูมิทัศน์อ่ำงเก็บน้ ำ

หว้ยส้มป่อยเพื่อสง่เสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ 

 

          6.5 อุตสาหกรรม 

           มีโรงงำนผลิตแป้งมันส ำปะหลังในพืน้ที่ต ำบลท่ำกูบ 1 แห่ง  ชื่อ บริษัท ธนะวัฒน์ อนิเตอร์ สตำร์ช จ ำกัด  

ตั้งอยู่ที่บ้ำนหว้ยส้มป่อย  หมู่ที่ 7  ต ำบลท่ำกูบ  อ ำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 
 

          6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 - กลุ่มลลีำวดีไม้ดอกไม้ประดับ  หมู่ ๑๐   จ ำนวน    ๑๓   คน 

 - กลุ่มเลีย้งโคเนือ้โคขุน  หมู่ ๑ และ ๓   จ ำนวน      ๙  คน 

 - กลุ่มน้ ำหมักชีวภำพ  หมู ่๓    จ ำนวน      ๓   คน 

 - กลุ่มบ้ำนวังขอนสักเศรษฐกิจพอเพียง   จ ำนวน   ๑๑   คน 

 - กลุ่มเฟอร์นิเจอรร์ำกไม้โป่งเกต  หมู่ ๒   จ ำนวน   ๑๑   คน 

 - กลุ่มวสิำหกิจชุมชนเกษตร  หมู่ ๒    จ ำนวน   ๒๕   คน 

 - กลุ่มผักหวำนประสำนของเกำ่บรรเทำโลกรอ้น   หมู่ ๑๑  จ ำนวน       ๗   คน 



๙ 
 

 - กลุ่มเจยีวกูหลำนบ้ำนซับน้ ำใส  หมู ่๑๑   จ ำนวน     ๘   คน 

 - กลุ่มชงโคสยำม  หมู่ ๖     จ ำนวน   ๑๐   คน 

 - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จำกดินหอม  หมู่ ๙   จ ำนวน    ๙   คน 

 - กลุ่มเพำะเห็ดฟำง  หมู่ ๙     จ ำนวน   ๑๑   คน 

 - กลุ่มเกษตรอินทรีย์  หมู่ ๑๒    จ ำนวน     ๗   คน 

 - กลุ่มเลีย้งไก่พื้นเมอืงท่ำกูบ หมู่ ๗    จ ำนวน   ๑๔   คน 

 - กลุ่มบ้ำนโนนสมบูรณ์ลีลำวดี  หมู ่๑๐   จ ำนวน     ๘   คน 

 - กลุ่มนวดแผนโบรำณ หมู่ที่ 2     จ ำนวน   ๑๘  คน 

 - กลุ่มขนมไทย  หมูท่ี่      จ ำนวน   ๓๐  คน 

 - กลุ่มหินทรำย (๒ กลุ่ม)  หมูท่ี่     จ ำนวน   70 คน 

 - กลุ่มเลีย้งหมู  หมูท่ี่      จ ำนวน   13    กลุ่ม  

          6.7 แรงงาน 

มีแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนในพื้นที่ต ำบลท่ำกูบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวพม่ำ  โดยมำอำศัยท ำงำนใน

โรงงำนผลิตแป้งมันส ำปะหลัง (บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตำร์ช จ ำกัด )  ส่วนแรงงำนในพื้นที่บำงส่วนท ำงำนใน

บริษัทโรงแป้ง บำงสว่นรับจ้ำงท ำกำรเกษตรในพื้นที่  อกีส่วนไปท ำงำนที่ต่ำงจังหวัดและในกรุงเทพฯ   

7.ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

          7.1 การนับถอืศาสนา 

           ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  โดยมีข้อมูลศำสนสถำน ดังนี้ 

 

 

วัด  มีจ านวน  7 วัด ได้แก่     

-  วัดบ้ำนท่ำกูบ  ที่ตัง้ บ้ำนท่ำกูบ หมู่ที่ ๑  ต.ท่ำกูบ    อ.ซับใหญ่    จ.ชัยภูมิ  

-  วัดบ้ำนโป่งเกต         ที่ตั้ง บ้ำนโป่งเกต หมูท่ี่ ๒  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ 

-  วัดบ้ำนวังขอนสัก      ที่ตั้ง บ้ำนวังขอนสัก หมูท่ี่ ๓  ต.ท่ำกบู   อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ 

          -  วัดบ้ำนวังกุง            ที่ตั้ง  บ้ำนวังกุง หมู่ที่ ๔ ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ 

-  วัดบ้ำนซับสำยออ      ที่ตัง้ บ้ำนซับสำยออ หมู่ที่ ๕  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ                 

-  วัดบ้ำนวังรัง             ที่ตั้ง  บ้ำนวังรัง   หมู่ที่ ๘  ต.ท่ำกูบ  อ. ซับใหญ่   จ.ชัยภูมิ    

-  วัดถ้ ำสลักได             ที่ตัง้ บ้ำนวังอุดม  หมู่ที่ ๑๒   ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ                

ส านักสงฆ์   7 แห่ง ได้แก่ 

 -  ส ำนักสงฆ์ถ้ ำดงเข   ที่ตัง้  บ้ำนวังกุง  หมู่ที่ ๔  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่   จ.ชัยภูมิ 

 -  ส ำนักสงฆ์ภูเงนิ   ที่ตัง้  บ้ำนวังกุง  หมู่ที่ ๔  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่   จ.ชัยภูมิ 

          -  ส ำนักสงฆ์ถ้ ำกระทุน ที่ตัง้ บ้ำนซับสำยออ  หมู่ที่  ๕  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ      

-  ส ำนักสงฆ์ท่ำชวน  ที่ตัง้ บ้ำนท่ำชวน หมูท่ี่ ๖  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่   จ.ชัยภูมิ  

          -  ส ำนักสงฆ์ถ้ ำสว่ำง   ที่ตัง้ บ้ำนซับสมบูรณ์ หมูท่ี่ ๙  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่   จ.ชัยภูมิ 



๑๐ 
 

          -  ส ำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ ที่ตัง้ บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมูท่ี่ ๑๐ต.ท่ำกูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 

          -  ส ำนักสงฆ์เทพนิมิต  ที่ตัง้ บ้ำนซับน้ ำใส หมูท่ี่  ๑๑  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่   จ.ชัยภูมิ 
 

          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 ช่วงเดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน   ชำวบ้ำนจะมีกำรจัดงำนเลี้ยงถวำยเจ้ำพ่อหลวงพล  ซึ่งถือว่ำเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ชำวบ้ำนทั้งต ำบลเคำรพบูชำ 

 ช่วงเดอืนมกรำคม – มีนำคม  งำนประจ ำปี เจ้ำพ่อพระยำแลอ ำเภอซับใหญ่ (ของดเีมืองซับใหญ่)  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น 

 ภูมปิัญญำท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  

- กลุ่มแกะสลักหินทรำย บ้ำนท่ำกูบ  หมู่ที่ 1  สำมำรถแกะสลักหินท ำเป็นม้ำหินอ่อน  ท ำเป็นแผ่นปูพื้น

แทนกระเบือ้ง  เป็นต้น 

- กำรแกะสลักผลติภัณฑ์ตำ่งๆ จำกไม้  ของผู้สูงอำยุบ้ำนโป่งเกต  หมู่ที่ 2 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

          8.1 น้ า 

          แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล ำน้ ำ ล ำหว้ย   ๙   สำย  ดังนี้ 

๑)  ล ำห้วยส้มป่อย   ตั้งอยู่ที่ บ้ำนท่ำกูบ หมู่ที่  ๑,๖,๗  และ ๑๐  

          ๒)  ล ำห้วยโป่งเกต ตั้งอยู่ที่บ้ำนโป่งเกต หมู่ที่ ๒    

          ๓)  ล ำหว้ยม่วง ตั้งอยู่ที่บ้ำนวังขอนสัก หมูท่ี่ ๓    

๔)  ล ำหว้ยวังกุง ตัง้อยู่ที่บ้ำนวังกุง หมู่ที่ ๔   

๕)  ล ำหว้ยหัน ตัง้อยู่ที่บ้ำนซับสำยออ หมู่ที่ ๕    

๖)  ล ำหว้ยท่ำชวน ตัง้อยู่ที่บ้ำนท่ำชวน หมู่ที่ ๖   

๗) ล ำห้วยส้มป่อย ตัง้อยู่บ้ำนหว้ยส้มป่อย หมูท่ี่ ๗   

๘)  ล ำห้วยวังรัง  ตั้งอยู่บ้ำนวังรัง หมูท่ี่ ๘               

๙)  ล ำห้วยม่วง  ตั้งอยู่บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐    

 อ่ำงเก็บน้ ำ  2  แห่ง  ดังนี้ 

 1) อ่ำงเก็บน้ ำหว้ยส้มป่อย  ตัง้อยู่ หมูท่ี่ 1, 6, 7 และ 10 

 2) อ่ำงเก็บน้ ำวังกุง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4  บ้ำนวังกุง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

    ฝำย  16  แห่ง   ดังนี้ 

หมูท่ี่ ๑   บ้ำนท่ำกูบ      จ ำนวน  ๒  แห่ง  

หมูท่ี่ 2    บ้ำนโป่งเกต      จ ำนวน  4  แห่ง  

หมูท่ี่ ๓   บ้ำนวังขอนสัก      จ ำนวน  ๓  แห่ง  

หมูท่ี่ ๔    บ้ำนวังกุง      จ ำนวน  ๑  แห่ง  

หมูท่ี่ ๖    บ้ำนท่ำชวน      จ ำนวน  ๑  แห่ง   



๑๑ 
 

      หมูท่ี่ 7    บ้ำนหว้ยส้มป่อย   จ ำนวน  3  แหง่ 

      หมูท่ี่ 9    บ้ำนซับสมบูรณ์    จ ำนวน  1  แห่ง 

      หมูท่ี่ 12   บ้ำนวังอุดม        จ ำนวน  1  แห่ง 

 

 8.2 ป่าไม้  

      ป่ำไม้เบญจพรรณ  พืน้ที่หมู่ที่ 11 

 

   

ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

 ยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศำสตร ์ 

 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  

 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงศักยภำพคน  

 4. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  

 5. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำงกำรเตบิโตบนคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  

      จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้กำรก ำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ

หลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของ

กำรพัฒนำอย่ำงมสี่วนรว่ม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 

12 ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทย  จำกประเทศที่มี

รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่

กำรบรรลุวิสัยทัศนร์ะยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

 1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  

  (1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5.0  
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  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บำท (9,325 ดอลลำร์สรอ.) 

และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร ์สรอ.) ต่อคนตอ่ปี  

  (3) ผลติภำพกำรผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

  (4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของกำร ลงทุนภำครัฐไม่ต่ ำ

กว่ำร้อยละ 10.0 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมำณกำร

ส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

 2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำง  สังคมสูงวัยอย่ำงมี

คุณภำพ  

  (1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และ

มีคุณภำพชวีิตที่ดีขึ้น  

  (2) กำรศกึษำและกำรเรียนรูไ้ด้รับกำรพัฒนำคุณภำพ  

  (3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอื้อตอ่กำรพัฒนำคน  

 3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  

  (1) กำรกระจำยรำยได้มคีวำมเท่ำเทียมกันมำกขึน้  

  (2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง  

 4. กำรสรำ้งกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

  (1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และ  กำรใช้ประโยชน์

อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม  

  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม  

  (3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมอืภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ ภูมอิำกำศ  

  (4) เพิ่มประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม  

  (5) มีกำรบริหำรจัดกำรค้ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของกำรค้ำ  

 5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิที่มีประสทิธิภำพ  

  (1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีสว่นร่วม  

  (2) ขจัดกำรทุจรติคอร์รัปชั่น  

      (3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม   

           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 

ยุทธศำสตรห์ลัก ดังนี้ 

 1.ยุทธศำสตรก์ำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

 2.ยุทธศำสตรก์ำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

 3.ยุทธศำสตรก์ำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่ำงยั่งยืน 

 4.ยุทธศำสตรด์้ำนกำรเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 5.ยุทธศำสตรด์้ำนควำมมั่นคง 
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 6.ยุทธศำสตรด์้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภบิำลในภำครัฐ 

 7.ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ 

 8.ยุทธศำสตรด์้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 

 9.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 10.ยุทธศำสตรด์้ำนกำรตำ่งประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมิภำค 

 

 
 

1.3  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (จังหวัดที่ เป็นสมาชิก ได้แก่  ชัยภูมิ  

นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท ำขึ้นบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของกำรภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน ทั้งภำครำชกำร  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภำคเอกชน และภำคประชำชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่กำรรวบรวม

และจัดท ำข้อมูลกำรประเมินศักยภำพของกลุ่มจังหวัด กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์  

เป้ำประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงำนและโครงกำรจำกกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน กลุ่มจังหวัดภำค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่ำง 1 จงึได้ก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตรข์องกลุ่มจังหวัดในอนำคต  คือ                 

1)  เป็นศูนย์กลำงเกษตรอุตสำหกรรม และพลังงำนทดแทนที่ส ำคัญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำรยธรรมและไหม 

3)  เป็นศูนย์กลำงควำมเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจำยสินค้ำในภูมิภำคและกำรค้ำขำยชำยแดน 

4)  เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์ไหม และ

กำรท่องเที่ยวอำรยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และ 

การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม 

 1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรตำมมำตรฐำนสำกลสู่ครัวโลก 

 2. เพื่อเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจ ด้ำนกำรท่องเที่ยวอำรยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอำเซียน 

 3. เพื่อพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อมโยงระบบ Logistic และกำรกระจำยสินค้ำในภูมิภำคและ

ประเทศอำเซียน 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     1.  กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง 

(Growth & Competitiveness)  

     2.  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ (Inclusive Growth)    

     3.  กำรเติบโตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (Green Growth)  

     4.  กำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำร (Internal Process)  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 

  ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น และกระจำยอย่ำงเหมำะสม 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภัณฑม์วลรวม 

2. อัตรำกำรขยำยตัวของ GPP ภำคเกษตร 

3. อัตรำกำรขยำยตัวของ GPP ภำคอุตสำหกรรม 

4. รำยได้ของครัวเรือนผ่ำนเกณฑ ์จปฐ. 

กลยุทธ์และแนวทาง 

1. กำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนกำรผลติและกำรบริกำร 

2. กำรส่งเสริมอำชีพและรำยได้แก่ประชำชน 

3. กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรและบริกำร 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด สินค้ำเกษตรและบริกำร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบรหิารจัดการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

  สถำนที่ท่องเที่ยวมีควำมสมบูรณ์ และมีมำตรฐำน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. รำยได้จำกกำรท่องเทียวที่เพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

3. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มำตรฐำน 

4. ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์และแนวทาง 

1. พัฒนำคุณภำพของแหล่งท่องเที่ยว สินคำ้ และบริกำร 

2. พัฒนำและยกระดับบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

3. สง่เสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี

ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

  ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
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1. ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่ำงยั่งยืน 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีส่วนรว่ม 

3. ระดับควำมส ำเร็จในกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีสว่นร่วม 

4. ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติ 

  5. เพิ่มพืน้ที่ชลประทำน 

กลยุทธ์และแนวทาง 

1. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำร 

2. อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

3. กำรรับมือภัยธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เป้าประสงค์ 

  ประชำชนด ำรงชีวติอย่ำงมคีุณภำพ มั่นคง และปลอดภัย 
   

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ดัชนมีวลรวมควำมสุขของประชำชน 

2. อัตรำกำรเกิดคดีอำชญำกรรม 

3. อัตรำกำรเกิดอุบัติเหต ุ

4. อัตรำผูเ้สพผูต้ิดยำเสพติด 

5. สัดส่วนจ ำนวนแหลง่เรียนรูชุ้มชนต่อหมู่บ้ำน 

6. อัตรำป่วยของผู้ป่วยรำยใหม่ โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 

7. อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน 

8. อัตรำกำรมงีำนท ำและมีอำชพี 

9. อัตรำกำรดูแลและคุ้มครองผู้ประสบปัญหำทำงสังคม 
 

กลยุทธ์และแนวทาง 

1. ส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสังคม 

2. สร้ำงเสริมภูมคิุ้มกันทำงสังคม 

3. เสริมสรำ้งควำมปลอดภัยสู่สังคมสงบสุข    

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2๕๖1–2565) 

วิสัยทัศน์ 

 “เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอำหำรพลังงำนทดแทน

ส ำคัญ และเป็นสังคมคุณภำพที่พรอ้มก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน” 

พันธกิจ 
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1. ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศกึษำ ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญำท้องถิ่น 

2. พัฒนำคุณภำพชวีิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน 

3.พัฒนำศักยภำพและขดีควำมสำมำรถภำคกำรเกษตร 

4. พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

5.ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใชพ้ลังงำนอย่ำงมคีุณค่ำ 

6. พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและรองรับกำรเจรญิเติบโตของจังหวัด 

7. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

8. บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดมีีประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์หลัก 

  1. เด็ก เยำวชน และประชำชนของจังหวัดชัยภูมไิด้รับกำรศกึษำที่มคีุณภำพ 

  2. ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญำภูมทิ้องถิ่นได้รับกำรสบืสำนคุณค่ำ 

  3. ประชำชนมคีุณภำพที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

  4. เกษตรมรีำยได้สูงขึ้น 

  5. กำรท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมไิด้รับควำมนยิมเพิ่มสูงขึน้ 

  6. เป็นแหล่งสร้ำงพลังงำนทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  7. ประชำชนมสี่วนรว่มในกำรอนุรักษ์และใชพ้ลังงำนอย่ำงมคีุณค่ำ 

  8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชำคม

อำเซียน 

  9. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 

  10. มีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำกกำรวิเครำะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำมำรถน ำมำก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในภำพรวม 

ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. เด็ก เยำวชน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรศกึษำที่มคีุณภำพมำกขึ้น 

  2. ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญำท้องถิ่นได้รับกำรสบืสำนคุณค่ำ 
 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรศกึษำที่เทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทาง 

  1.1.1 สนับสนุนกำรจัดตั้งโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภำพสูงเทียบเท่ำระดับ 

ประเทศ ส ำหรับรองรับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้มีศักยภำพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษำ    

และมัธยมศกึษำ 
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  1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ใหข้ีดควำมสำมำรถสูงในทุกด้ำน ดึงดูดครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำที่มคีวำมโดดเด่นและเป็นเลิศเขำ้มำร่วมด ำเนินกำรจัดกำรศกึษำให้บรรลุเป้ำประสงค์ 

  1.1.3 ขยำยรูปแบบกำรศกึษำของโรงเรียน “ชัยภูมิววิัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบควำมเป็นเลิศ

ไปสู่เขตกำรศึกษำอื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

  1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในกำรแข่งขันทำงวิชำกำรในเวทีระดับชำติ

และนำนำชำติ 

  1.1.5 จัดสรรทุนกำรศึกษำให้นักเรียนและนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถสูงได้มีโอกำสศึกษำต่อ

จนถึงระดับปริญญำเอก และได้กลับมำร่วมพัฒนำจังหวัดชัยภูมิ 
 

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น  และ

ส่งเสรมิขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 

1.2.1 สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดให้

บุคลำกรที่มคีวำมโดดเด่นให้มำปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำที่จังหวัดชัยภูมิ 

  1.2.2 สร้ำงแรงจูงใจใหค้รูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยสำมำรถพัฒนำตนเองด้ำนกำรศึกษำ

จนถึงระดับปริญญำเอก 

  1.2.3 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนภำษำแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อก้ำวสู่

ประชำคมอำเซียน 

  1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เปิดโลกทัศน์อำเซียนเพื่อน ำมำถ่ำยทอดและ

ช่วยใหเ้ยำวชนจังหวัดชัยภูมไิด้ตระหนัก และก้ำวสูป่ระชำคมอำเซียน 
 

 มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการ

สอน  ที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 

1.3.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้สำมำรถรองรับกำรเรียนกำร

สอนในทุกพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภำพในกำรสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครอง

อย่ำงเป็นระบบผ่ำนโครงกำร Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้กำรเปลี่ยนแปลงทำง

สังคมเพื่อก้ำวสู่อำเซียนและมีโอกำสเข้ำถึงทุกช่วงช้ันเรยีน 

1.3.2 ส่งเสริมกำรน ำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงและระบบ WIFI มำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนใน

หนว่ยงำนและสถำนศกึษำ 

1.3.3 จัดหำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับสถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรใช้

เทคโนโลยี สำรสนเทศในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนส ำหรับผู้เรยีนที่มขีีดควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน 

1.3.4 พัฒนำครูและผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียน  กำร

สอน 
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1.3.5 ผลักดันให้เกิดควำมร่วมมอืกับสถำบันอุดมศึกษำในพืน้ที่ เช่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุร

นำรีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนเครื่องมือและบุคลำกรรองรับกำรผลิต

สื่อกำรศกึษำ เพื่อกำรเรียนรูท้ั้งในระบบหอ้งเรียนและกำรเรียนรูต้ำมอัธยำศัยของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

แนวทาง 

1.4.1 ปรับปรุง พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยให้เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำสร้ำงองค์ควำมรู้

เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชัน้เรียน 

1.4.3 สร้ำงเวทีวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและกำรแข่งขันให้กับนักเรียนและ

เยำวชน ในพืน้ที่ทุกระดับ 

1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลติและสร้ำงผลงำนจำกกำรเรียน 

1.4.5 จัดให้มีพื้นที่ภำยในสถำนศึกษำที่เน้นกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ และกำรเรียนรู้วัฒนธรรม

เพื่อให้ผู้เรยีนพร้อมรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 

1.4.6 พัฒนำหลักสูตรที่บูรณำกำรกำรเรยีนกำรสอนในชัน้เรียนกับกำรปฏิบัติจรงิ 

1.4.7 พัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   

มาตรการที่  1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทาง 

  1.5.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ “วิถี

ชุมชนชำวชัยภูม”ิ โดยบูรณำกำรกับกำรท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

  1.5.2 พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนโดยกำรน ำศิลปวัฒนธรรมของชำวชัยภูมิมำเป็นส่วน 

ประกอบส ำคัญที่เยำวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 

  1.5.3 ส่งเสริมผู้น ำชุมชนในกำรเป็นแกนน ำในกำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในวำระ

และโอกำสต่ำงๆ อย่ำงตอ่เนื่อง 

1.5.4 สร้ำงและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรรู้ทำงศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ

วิถีกำรเรียนรูข้องประชำชน 
 

มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีด

ความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 

  1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในระดับอำชีวศึกษำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ      

ให้มปีระสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของท้องถิ่น 

  1.6.2 พัฒนำแรงงำนฝีมือให้มีคุณภำพ มีศักยภำพ และมีควำมพร้อมในกำรแข่งขันใน

ตลำดแรงงำนในระดับประเทศและประชำคมอำเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. ปัญหำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคพืน้ฐำนทั่วไปของประชำชนในจังหวัดลดลง 

  2. รำยได้ตอ่ครัวเรือนเพิ่มมำกขึ้น 

  3. ปัญหำดำ้นยำเสพติดและอำชญำกรรมลดลง 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 2.1 ส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 

  2.1.1 สนับสนุนให้มีกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งกำรดูแลรักษำสุขภำพของคนใน

ชุมชนและท้องถิ่น 

  2.1.2 พัฒนำขดีควำมสำมำรถของบุคลำกรอำสำสมัครสำธำรณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

  2.1.3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณสุขแก่ ชุมชนให้มี

ประสิทธิภำพ 

  2.1.4 ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสำธำรณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

มาตรการท่ี 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวทาง 

  2.2.1 ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนที่มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรตลำดโดยใช้แนวคิด 

“กำรตลำดน ำกำรผลิต” 

  2.2.2 สร้ำงภำพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อำเซียน เช่น ข้ำวหอมดงผ้ำ

จำกใยสับปะรด บรรจุภัณฑห์มำก ผ้ำไหม สับปะรด มะม่วง มะขำมหวำน หม่ ำ เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑข์องฝำก

ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

  2.2.3 สนับสนุนชุมชนในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ำและมีมูลค่ำเพิ่ม โดยพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์ของชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงควำม

แปลกใหม่ และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

  2.2.4 สนับสนุนกำรพัฒนำงำนศิลปหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน กำรสร้ำงเอกลักษณ์ในกำร

ผลติ สินค้ำของชุมชนและท้องถิ่น 

  2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วสิำหกิจชุมชนใช้ทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่นผนวกกับกำรน ำองค์

ควำมรูส้มัยใหมม่ำใช้ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  2.2.6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภำพสูงสุดโดยเน้นกำร           

ลดต้นทุนกำรผลิต และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหก้ับผลิตภัณฑ์สินค้ำด้ำนกำรเกษตรของจังหวัดโดยใช้ วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 

  2.2.7 สร้ำงเครือขำ่ยกำรรวมกลุ่มเพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑชุ์มชนในเชิงกำรสร้ำงสรรค์ 

  2.2.8 พัฒนำขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบ     

กำรแปรรูป และผูจ้ ำหนำ่ย 
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  2.2.9 ส่งเสริมกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆ โดยเน้นกำรเชื่อมโยงกับ

กำรท่องเที่ยวของจังหวัด 

  2.2.10 เสริมสรำ้งวิสำหกิจชุมชน (SMEs) ให้มคีวำมเข้มแข็งสำมำรถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 

  2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในกำรพัฒนำอำชีพของชุมชน 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพ

ติดในพื้นที่ 

แนวทาง 

  2.3.1 ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวติของประชำชนให้เป็นไปตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3.2 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดรีะหว่ำงครอบครัวของประชำชนในชุมชน 

  2.3.3 ปรับปรุงและสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมส ำหรับ

กำรอยู่อำศัยในชุมชนให้มคีุณภำพ 

  2.3.4 สร้ำงควำมตระหนักในควำมส ำคัญกับผู้สูงอำยุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

ควำมสัมพันธ์อันเป็นรำกฐำนของควำมอบอุ่นของครอบครัว 

  2.3.5 ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรภำครัฐและผูน้ ำชุมชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

  2.3.6 ส่งเสริมกำรสร้ำงสื่อที่เน้นกำรสร้ำงสรรค์สังคมและท้องถิ่นในกำรสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง

ใน ท้องถิ่น 

  2.3.7 พัฒนำเครอืข่ำยควำมร่วมมอืจำกภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ให้ เขม้แข็ง 

2.3.8 จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครองในกำรดูแลเด็กและ

เยำวชน เพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด และกำรมสี่วนรว่มเพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในท้องถิ่น 

  2.3.9 จัดหำและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรกีฬำของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพำะสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก เชน่ สนำมกีฬำ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อกำรออกก ำลังกำยของคนในชุมชนและท้องถิ่น 

  2.3.10 พัฒนำและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอำสำสมัครกำรกีฬำที่มีควำมรู้ประจ ำศูนย์และสนำม

กีฬำอย่ำงเหมำะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. สินค้ำกำรเกษตรหลักมีผลผลติต่อไร่สูงขึ้น 

  2. สินค้ำกำรเกษตรที่เป็นควำมหวังในอนำคตมผีลผลิตตอ่ไร่สูงขึ้น 

  3. รำยได้ภำคเกษตรตอ่ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มมำกขึ้น 
  

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 3.1 ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย  และ 

                       มันส าปะหลัง 

แนวทาง 
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  3.1.1ส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัยและใช้เทคโนโลยีมำใช้ในกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ

ผลผลิตตอ่ไร่ของพชืหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ขำ้ว อ้อย และมันส ำปะหลัง 

  3.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพปัจจัยกำรผลิตเพื่อกำรเพิ่มผลผลิต 

  3.1.3 เร่งรัดกำรปรับควำมเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีกำรเกษตรดั้งเดิม เพื่อให้

เกิดกำรยอมรับในวิธีทำงกำรเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลผลิตมำกขึ้น 

  3.1.4 สรรหำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐในกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรเกษตร เพื่อให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรูแ้ละเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
 

มาตรการท่ี 3.2 ส่งเสรมิการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจท่ีเป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา 

                       โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 

  3.2.1 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโครำชวำกิวและไก่บ้ำน

โครำช ในชุมชนและพืน้ที่ที่มศีักยภำพ โดยด ำเนินกำรในรูปแบบสหกรณ์ 

  3.2.2 ประสำนใหเ้กิดควำมเชื่อมโยงกับโรงช ำแหละโคเนือ้โครำชวำกิวที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

นครชัยบุรินทร์ 

  3.2.3 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ โดยเฉพำะกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์เจ้ำหน้ำที่

ส่งเสริมกำรเกษตร เพื่อให้กำรแนะน ำเกษตรกรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

  3.2.4 ก ำหนดพื้นที่ส่งเสริมกำรปลูกยำงพำรำให้เหมำะสมและเอือ้ต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำร

เพิ่มมูลค่ำ 

  3.2.5 ส่งเสริมกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตพืชมำส่งเสริมกำรผลิตลดต้นทุน

กำรผลิต เพิ่มผลผลติต่อไร่ใหก้ับพืชอนำคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริกและยำงพำรำ 
 

มาตรการท่ี 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

แนวทาง 

  3.3.1 สนับสนุนกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร (อำหำรปลอดภัย) ที่ตรงกับควำมต้องกำร

ของตลำด โดยเชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรมและสถำบันกำรศึกษำในรูปแบบโครงกำร Northeastern Food Valley 

ของภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  3.3.2 สร้ำงช่องทำงกำรตลำดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ด้ำนกำรส่งออกอำหำร

ปลอดภัย 

  3.3.3 ส่งเสริมกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรปลอดภัยใหไ้ด้ในระดับมำตรฐำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  3.3.4 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลำดเกิดกำรยอมรับในคุณภำพอำหำรปลอดภัยของ 

จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำสู่จังหวัดชัยภูมิมำกขึ้น 
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  2. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึน้ 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 4.1 ส่งเสรมิและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น 

                       รูปธรรม 

แนวทาง 

  4.1.1 ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภำพและแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ และระดับประชำคมอำเซียนมำกขึน้ 

  4.1.2สร้ำงกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์เชงิรุกแบบก้ำวกระโดด เชน่ กำรประชำสัมพันธ์เอกลักษณ์         

ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิใหส้ำมำรถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ำมำน ำเสนอข้อมูลกำรท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ

ในช่วงกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 และรวมทั้งกำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ

ระดับ ชำติและนำนำชำติ 

  4.1.3 สร้ำงเวทีเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้ง โดยควำมร่วมมือ

ของทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่องใน 9 เทศกำลส ำคัญ

ของจังหวัดชัยภูม ิเป็นต้น 

  4.1.4 สนับสนุนกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมั ย มำเป็นเครื่องมือในกำร

ประชำสัมพันธ์และกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

มาตรการท่ี 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความ 

                       ปลอดภัย และภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 

  4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพืน้ที่ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเข้ำมำ

ลงทุนด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำมเหมำะสม

รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

  4.2.2 สร้ำงกลยุทธ์ในกำรบริกำรด้ำนที่พักอำศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอื้อต่อควำม

ต้องกำรของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุก

พืน้ที่ 

  4.2.3 ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนรำชกำรใน

กำร อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภำยในแหล่งท่องเที่ยวใหม้ีควำมสมบูรณ์ 

  4.2.4 ร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในพื้นที่ในกำรปรับปรุง

เส้นทำง และพัฒนำภูมิทัศน์ตลอดเส้นทำงที่เข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้สวยงำมและโดดเด่นเพื่อเพิ่ม 

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 

  4.2.5 จัดท ำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตำมเส้นทำงเข้ำสู่แหล่งน้ ำใหญ่ที่ก ำลังจะพัฒนำขึน้ เพื่อใหเ้ป็น 

ถนนสำยท่องเที่ยวที่สวยงำม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ ำหน่ำย ผลติภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 
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  4.2.6 เร่งรัดกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำบึงละหำน บึงซึกวึกป่ำ

ปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ อำทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด ำบรรพ์และโลกล้ำนปี อุทยำนผักพื้นบ้ำน   

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรต ิเป็นต้น 

  4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนำพืน้ที่เพื่อจัดท ำเป็นสวยสัตว์เปิดกลำงคืน (Night Safari) เพือ่เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวใหมใ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

  4.2.8 บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่

ดูแล ป่ำไม้ในจังหวัดชัยภูมิในกำรวำงแผนท่องเที่ยวในวำระต่ำงๆ อย่ำงตอ่เนื่อง 
 

มาตรการท่ี 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็น 

                       แหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 

  4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้ำงสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก ำเนิด 

รำกฐำน และสื่อควำมหมำยถึงวิถีชีวติควำมเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิใหม้ีควำมโดดเด่นยิ่งขึน้ 

  4.3.2 พัฒนำวงเวียนบริเวณพื้นที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สำมำรถ

ดึงดูด นักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนำวัดชัยประสิทธิให้เป็นจัตุรัสเมือง ถนนบรรณำกำร อำคำรส่วน

รำชกำรที่มี ควำมเป็นเอกลักษณ์เมอืง เป็นต้น 

  4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำพื้นเมือง สินค้ำทำง

วัฒนธรรม และสินค้ำอื่นๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์

เฉพำะ 

  4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวที่ได้มำตรฐำนสำกล มีอำสำสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริกำร

ข้อมูล กำรท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมใิห้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
 

มาตรการท่ี 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชวีิต ความเคารพและศรัทธาต่อ 

                        เจ้าพอ่พระยาแล 

แนวทาง 

  4.4.1 เสริมสร้ำงกำรเชื่อมโยงและสื่อแสดงถึงเรื่องรำวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัด

ชัยภูมิในแต่ละพื้นที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรำกฏแก่สำยตำของประชำชนในประเทศและประชำคม

โลก 

  4.4.2 ส่งเสริมกำรน ำวิถีวิชิตควำมเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงำมของ

ท้องถิ่น มำพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพื่อน ำไปสู่กำรท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และกำร

ท่องเที่ยว ในเชิงจิตใจ โดยจัดท ำเส้นทำงประวัติศำสตร์เจ้ำพ่อพระยำแล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกำสสัมผัสกับ

สถำนที่จรงิตำมประวัตศิำสตรข์องเจ้ำพ่อพระยำแล 

  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้ำนวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบรำณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยำกำศของชำว

ชัยภูมิ ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสำมำรถชื่นชมและสัมผัสได้ 
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  4.4.4 ส่งเสริมควำมโดดเด่นในเรื่องรำวตำมรอยวิถีเส้นทำงเจ้ำพ่อพระยำแล เน้นกำรน ำเสนอใน

เชงิ ประจักษ์และสำมำรถสัมผัสได้ในเชงิจิตใจ 

มาตรการท่ี 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 

แนวทาง 

  4.5.1 ศึกษำศักยภำพด้ำนกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมำะสมกับสภำพภูมิ

ประเทศ และภูมอิำกำศในแตล่ะพื้นที่ 

  4.5.2 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอำชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลำดไม้ดอกไม้

ประดับ ระดับประเทศ 

  4.5.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงตลำดกลำงไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนกำรน ำมำเสริมสร้ำงภูมิทัศน์   

ที่สวยงำมให้กับจังหวัดและแหลง่ท่องเที่ยวส ำคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพื่อสง่ออกจ ำหน่ำยทั่วประเทศ 

  4.5.4  ส่งเสริมกำรตลำดจังหวัดชัยภูมใิห้เป็น“เมืองมนตเ์สน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
 

มาตรการท่ี 4.6 ส่งเสรมิขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน  

                      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แนวทาง 

  4.6.1 วิเครำะห์และปรับปรุงโครงสร้ำงอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

รับผิดชอบด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมำะสมกับภำรกิจควำมรับผิดชอบเพื่อให้เป็นกลไกส ำคัญในกำร

ผลักดันยุทธศำสตรด์้ำนกำรท่องเที่ยวในพืน้ที่ 

  4.6.2 จัดระบบกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลำกรของภำครัฐ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ผูป้ระกอบกำร และประชำชนในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่ำงมปีระสิทธิภำพและต่อเนื่อง 

  4.6.3 ส่งเสริมควำมร่วมมอืและกำรสร้ำงครอืข่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรกำรท่องเที่ยวทั้งภำครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว และประชำชนในพื้นที่ให้มีควำมเข้มแข็งและมีขีด

ควำมสำมำรถสูงขึน้ 

  4.6.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลำกรภำครัฐ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ผูป้ระกอบกำร ประชำชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

  4.6.5 จัดให้มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวของ

จังหวัด เพื่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. ชุมชนพึ่งพำตนเองด้ำนพลังงำนทดแทนของชุมชนได้มำกขึ้น 

  2. ท้องถิ่นมีรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหนำ่ยพลังงำนทดแทน 

  3. ชุมชนให้ควำมตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและมีคุณค่ำ 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 5.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
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แนวทาง 

  5.1.1ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรผลิตพลังงำนทดแทน และพลังงำนทำงเลือกในท้องถิ่น

และชุมชน 

  5.1.2 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำชุมชน “โรงไฟฟ้ำชีวมวล” มำใช้ในชุมชนที่มีควำม 

พร้อมเพื่อกำรพึ่งพำตนเองดำ้นพลังงำนและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนพลังงำนในเชิงพำณิชย์ 

  5.1.3 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้ำน

กำรเกษตร เชน่ กำรใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของระบบกำรให้น้ ำพืชแบบน้ ำหยด เป็นต้น 

  5.1.4 ส่งเสริมให้มีกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน และร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญำตรี เพื่อผลิตบุคลำกรด้ำน

พลังงำนมำสนับสนุนกำรก้ำวสู่กำรเป็นแหล่งพลังงำนทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบรหิารจัดการพชืพลังงานอย่างครบวงจร 

แนวทาง 

  5.2.1 วำงแผนและก ำหนดพื้นที่ส ำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงำนอย่ำงชัดเจน 

  5.2.2 สร้ำงระบบเชื่อมโยงกำรน ำผลผลิตจำกพืชพลังงำนจำกภำคกำรผลิตด้ำนเกษตรไปสู่ภำค

กำรผลิตดำ้นอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน 

  5.2.3 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงำนทดแทน เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำร

พัฒนำ กำรผลิตพชืพลังงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและครบวงจร 

  5.2.4 ส่งเสริมและให้ควำมรู้กับชุมชนเกี่ยวกับกำรน ำผลผลิตจำกพืชมำใช้เป็นพลังงำนทดแทน

เพื่อลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคครัวเรอืน 

มาตรการท่ี 5.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทาง 

 5.3.1 ส่งเสริมกำรร่วมลงทุนระหว่ำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชน แหล่งทุน ภำครัฐและภำคเอกชนใน

กำรผลิตพลังงำนทดแทน เชน่ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนชีวมวล เป็นต้น 

  5.3.2 สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฏหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรผลิต

ไฟฟ้ำของชุมชน เช่น กฎหมำยด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ กฎหมำยด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำก

พลังงำนลม และกฎหมำยด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนชีวมวล เป็นต้น 

มาตรการท่ี 5.4 ส่งเสรมิการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

แนวทาง 

5.4.1 รณรงค์ให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของพลังงำนในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น และกำรใชพ้ลังงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีมูลค่ำกำรค้ำสูงในเขตกำรพัฒนำพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
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มาตรการและแนวทาง 

มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์

ในภูมิภาค 

แนวทาง 

  6.1.1ก ำหนดให้อ ำเภอจัตุรัสเป็นเขตกำรพัฒนำพิเศษ 

  6.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำสถำนีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้ำโลจิสติกส์จำก

ประเทศไทยและจำกประเทศในประชำคมอำเซียน 

  6.1.3 สนับสนุนกำรสร้ำงตลำดศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ

ไทยกับประเทศในประชำคมอำเซียน 

  6.1.4 เร่งรัดกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ให้มีควำมสำมำรถสูงในกำรเข้ำมำ

บริหำรจัดกำร 

  6.1.5 จัดระบบบริหำรจัดกำรด้ำนโลจสิติกส์และกำรค้ำในเขตกำรพัฒนำพิเศษให้มปีระสิทธิภำพ

สูง 
 

มาตรการท่ี 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถ่ินให้เชื่อมต่อกับ 

                       ส่วนกลาง 

แนวทาง 

  6.2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำถนนภำยในชุมชนให้เชื่อมโยงกำรคมนำคมส่วนกลำงเพื่อกำรขนถ่ำย 

สินค้ำเกษตรสู่ตลำดกระจำยสินค้ำส่วนกลำง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. มีพื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึน้ 

  2. ปริมำณน้ ำเพื่อกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 

  3. ปัญหำปริมำณขยะชุมชนลดลง  

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

แนวทาง 

  7.1.1ก ำหนดขอบเขตพืน้ที่ป่ำอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผนในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 

  7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ของชุมชนในรูปแบบของกำร

รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุน่ใหม่รักและหวงแหนป่ำ” 

  7.1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในชุมชนในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และกำรดูแลทรัพยำกรป่ำไม้

อย่ำงมคีุณภำพ ด้วยควำมสมดุลและยั่งยืน 

  7.1.4 ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำไม้อย่ำงมคีุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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7.1.5 จัดกิจกรรมเพื่อกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกให้กับชุมชนตระหนักในควำมส ำคัญของป่ำไม้

กับผลกระทบจำกกำรท ำลำยป่ำอย่ำงตอ่เนื่อง 

  7.1.6 สนับสนุนกำรปลูกป่ำในชุมชนอย่ำงตอ่เนื่อง 

มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่

และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 

แนวทาง 

  7.2.1เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงควำมส ำคัญและ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรสร้ำงแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ในพืน้ที่ 

  7.2.2 สร้ำงควำมร่วมมือกับภำครัฐ เอกชน และภำคประชำชนเพื่อสะท้อนควำมต้องกำรที่เป็น

เอกภำพของชำวชัยภูมใินควำมจ ำเป็นต้องมกีำรพัฒนำแหลง่น้ ำขนำดใหญ่ของจังหวัด 

  7.2.3 จัดหำและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมำณสนับสนุนกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำขนำดใหญ่และ

แหลง่น้ ำของชุมชนทั้งจำกรัฐบำล หนว่ยงำนภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคเอกชนภำยในจังหวัด 

  7.2.4 ผลักดันโครงกำร “หนึ่งต ำบล หนึ่งอ่ำงเก็บน้ ำ” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ ำส ำรองเพื่อ

รองรับ ในช่วงฤดูที่มปีริมำณน้ ำมำกและไว้ใช้ในช่วงขำดแคลนน้ ำ 

  7.2.6 วำงแผนพัฒนำพื้นที่แหล่งน้ ำขนำดใหญ่และเส้นทำงเข้ำถึงให้สวยงำม มีจุดเด่นมีจุดแวะ

พักผอ่นระหว่ำงทำง เพื่อเอือ้ต่อกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวและพักผอ่นแหง่ใหมข่องจังหวัดชัยภูม ิ

มาตรการท่ี 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า 

                          ทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

แนวทาง 

  7.3.1 ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมที่ได้จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี “เตำเผำขยะชุมชน” มำใช้ในกำร 

ก ำจัดขยะชุมชนและก่อใหเ้กิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจในชุมชน 

  7.3.2 เร่งรัดกำรพัฒนำศักยภำพและพัฒนำควำมรูข้องชุมชนในกำรจัดกำรมลพิษและของเสีย 

  7.3.3 เสริมสร้ำงควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรจัดกำรขยะและมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  7.3.4 สร้ำงควำมพร้อมเพือ่รองรับภัยพิบัติจำกธรรมชำติโดยเฉพำะเรื่องของภัยแล้งและน้ ำท่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีด ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. ประชำชนมคีวำมพึงพอใจตอ่ผลงำนกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. บุคลำกรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมขีีดควำมสำมำรถสูงในกำรให้บริกำร 

  3. ภำคประชำชนมสี่วนรว่มสูงในกำรบริหำรจัดกำรองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

มาตรการและแนวทาง 

มาตรการท่ี 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน 

                       ท้องถ่ินให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทาง 
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  8.1.1ปรับปรุงและพัฒนำระเบียบ และกฎเกณฑต์่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรใหเ้อื้อต่อระบบกำร

บริหำรจัดกำรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภำพ โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

  8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรให้มปีระสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

  8.1.3 ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรในลักษณะกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำน และกำรพัฒนำให้มี 

ลักษณะกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

  8.1.4 พัฒนำกระบวนกำรติดตำมประเมินผล ตลอดจนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำค

ประชำชนเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

  8.1.5 น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำสนับสนุนกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรและกำรให้บริกำร 

  8.1.6 พัฒนำดัชนีตัวช้ีวัดกำรให้บริกำร (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหนว่ยงำนและระดับบุคคล 

  8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนในกำรบริหำร

ท้องถิ่น 

มาตรการท่ี 8.2 ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 

  8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสำธำรณะให้กับประชำชน

ในพืน้ที่อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 

  8.2.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภำครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อกำรเผยแพร่

ข่ำวสำรใหก้ับประชำชน 

  8.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนนิงำนขององค์กรในรูปแบบต่ำงๆ 

 

 

 

 

มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง

ต่อเน่ือง 

แนวทาง 

  8.3.1 วิเครำะห์โครงสร้ำงอัตรำก ำลังบุคลำกรโดยเฉพำะสำขำเฉพำะด้ำนให้สอดคล้องและเอื้อ

ต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  8.3.2 สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและมีควำมเช่ียวชำญในงำนที่รับผิดชอบมำก

ยิ่งขึ้น โดยพัฒนำควำมรว่มมอืกับสถำบันอุดมศกึษำในพืน้ที่และจังหวัดใกล้เคียง 

  8.3.3 พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีขีดควำมสำมำรถด้ำนภำษำรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคม 

อำเซียน 

มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน 

แนวทาง 
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  8.4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนและควำมภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลำกรใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรของ อปท. 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1  วสิัยทัศน์ 

“โครงสร้างพ้ืนฐาน มมีาตรฐาน สร้างงานเสริมเศรษฐกิจ  มุ่งสู่คุณภาพชวีิตที่ด”ี 

2.2  ยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

 2.1 แผนงำนทั่วไป 

 2.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

 2.3 แผนงำนกำรศึกษำ 

 2.4 แผนงำนสำธำรณสุข 

 2.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 2.6 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 2.7 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 2.8 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 2.9 แผนงำนงบกลำง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 3.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 3.2 แผนงำนกำรเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.1 แผนงำนทั่วไป 

 4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 4.3 แผนงำนกำรเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 5.1 แผนงำนทั่วไป 

 5.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 5.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 5.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

2.3  เป้าประสงค์ 
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     1.  จัดให้มีและพัฒนำเส้นทำงคมนำคมระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรและแหล่งน้ ำที่ได้

มำตรฐำนครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต ำบลใหเ้พียงพอกับควำมตอ้งกำรของประชำชน 

     2.  ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ  กีฬำ  และกำรสำธำรณสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชำชนมคีุณภำพชีวติที่ดี 

     3.  สืบสำนท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ อนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น   

     4.  ส่งเสริมกลุ่มอำชีพ และกำรท ำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดกำรใช้สำรเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต  ให้

ประชำชนมีอำชีพมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง4.  จัดให้มีและพัฒนำ

เส้นทำงคมนำคมระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรและแหล่งน้ ำที่ได้มำตรฐำนครอบคลุมพื้นที่ทั้งต ำบลให้

เพียงพอกับควำมตอ้งกำรของประชำชน 

     5.  สร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกิดควำมรักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุม้ครองดูแลและบ ำรุงรักษำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มสีภำพแวดล้อมที่ดี น่ำอยู่ และมีควำมยั่งยืน      

     6.  พัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรใหม้ีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภบิำล 

2.4  ตัวชี้วัด 

     1. จ ำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 

     2. จ ำนวนไฟฟ้ำสำธำรณ ระบบประปำ ได้รับกำรก่อสร้ำง/บ ำรุงรักษำและเพิ่มขึน้ 

     3. ร้อยละของระบบจรำจรที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง 

     4. ระดับควำมส ำเร็จของแหล่งน้ ำที่ได้รับกำรพัฒนำสำมำรถกัก เก็บ น้ ำได้เพิ่มขึ้น 

     5.  ควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ 

     6.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ ำนวนเด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสคนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับกำร

สงเครำะห ์

     7.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ ำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศำสนำและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

     8.  รอ้ยละของประชำกรมีระบบริกำรสุขภำพที่ดีมำตรฐำนและทั่วถึง 

     9.  จ ำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำรและจ ำนวนที่เพิ่มขึ้นของ

แหลง่ท่องเที่ยวที่ได้รับกำรพัฒนำ  ฟื้นฟู 

     10.  จ ำนวนประชำชนที่มีสว่นร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

     11. จ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนที่ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรูใ้นกำรปฏิบัติงำน 

     12.  รอ้ยละของจ ำนวนประชำกรที่ได้รับฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ 

     13.  รอ้ยละของจ ำนวนประชำกรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพิ่มมำกขึ้น 

     14.  จ ำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชำชนที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำร

แปรรูปสินค้ำระดับ 

     15. ระดับควำมส ำเร็จของประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำร

บริหำรกำรจัดกำรขยะ สิ่งปฏิกูล 
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     16. จ ำนวนกำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตำมหลักกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดทีี่เพิ่มขึ้น 

     17. ระดับควำมส ำเร็จของชุมชนมคีวำมเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้      

     18. ร้อยละของผู้รับบริกำรให้มคีวำมพึงพอใจตอ่กำรบริกำร 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

     1.  เพื่อพัฒนำเส้นทำงคมนำคม ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรและแหล่งน้ ำที่ได้มำตรฐำน

ครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต ำบลใหเ้พียงพอกับควำมตอ้งกำรของประชำชน 

     2.  เพื่อส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำก่อนวัยเรียน และกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สนับสนุน

ด้ำนกีฬำให้เด็กและเยำวชนมีอุปกรณ์ และสถำนที่ในกำรเล่นกีฬำอย่ำงครบถ้วน คลอบคลุม ส่งเสริมสุขภำพของ

ประชำชนด ำเนนิกำรดำ้นกำรสำธำรสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพชวีิตที่ดี 

     3.  เพื่อสืบสำน ท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 

     4.  ส่งเสริมกลุ่มอำชีพให้มีควำมเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้มีกำรท ำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน  ลด

กำรใช้สำรเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต  เพื่อให้ประชำชนมีอำชีพมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

     5.  เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกิดควำมรักและควำมหวงแหนทรพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและ

บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มสีภำพแวดล้อมี่ดี น่ำอยู่ และมีควำมยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     6.  เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำรประชำนและสถำนที่ให้บริกำรที่

สะดวกรวดเร็วสนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนเป็นส ำคัญ และให้มปีระสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภบิำล  

2.6  กลยุทธ์ 

     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

       กลยุทธ์ 

1.  ก่อสร้ำง ปรับปรุง ถนน สะพำน ท่อระบำยน้ ำ และพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร และ

อุปโภค 

2.  ขยำยเขตประปำ ไฟฟ้ำ โทรคมนำคมและกำรจรำจร   

     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต   

       กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศกึษำทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนสุขภำพอนำมัยที่ดขีองประชำชน  

3.  สนับสนุนด้ำนสังคมสงเครำะหแ์ละสวัสดิกำรชุมชน   

4.  สนับสนุนด้ำนกีฬำ และนันทนำกำร  

5.  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

6.  กำรพัฒนำชุมชนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 



๓๒ 
 

7.  ส่งเสริมอนุรักษ์ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และภูมปิัญญำท้องถิ่น 

     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

       กลยุทธ ์

1.  สนับสนุนและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชน  

2.  สนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ภำคเกษตรกรรม  

3.  อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในกำรประกอบอำชีพ    

     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ 

1.  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2.  กำรจัดกำรผังเมือง 

     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี 

       กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมของประชำชนและส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  

2.  พัฒนำบุคลำกร และจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ ์ส ำนักงำนที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร   

3.  กำรพัฒนำด้ำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลขำ่วสำร  

 

 

 

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ  จึงได้ก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) คือ  “พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีแหล่งน้ าใช้ มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริมการเกษตร มุ่งสู่คุณภาพชีวิต

ที่ดี” 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

     จำกประเด็นควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12  

ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ำมีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจนในกำรน ำมำเป็นแนวทำง

ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำที่ชัดเจนจะเป็นกำรเตรียมกำรพัฒนำ  เป็นกำรน ำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้

เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมควำมพร้อมของคน  สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ให้สำมำรถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจำกสภำวะกำรณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสมโดยใหค้วำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคน  สังคม เศรษฐกิจ

ภำยในชุมชนใหม้ีคุณภำพ  ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ภำยในชุมชนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้ำงโอกำส

ทำงเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ บนพื้นฐำนกำรผลิตและกำรบริโภค

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

3.1  การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นกำรประเมินโดย

วิเครำะห์ถึงโอกำส และภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัด อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนๆ 

ของท้องถิ่น รวมทั้งกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมด

เป็นกำรประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นกำรตอบค ำถำมว่ำ  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถำนภำพกำร

พัฒนำอยู่จุดไหน” ส ำหรับใช้เป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกำรด ำเนินงำนในอนำคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 

analysis กำรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภำยนอก 

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

      ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน

อนาคตของท้องถ่ิน ด้านเทคนิค SWOT  Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  

      ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำใน

อนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ ด้วยเทคนิคSWOT Analysis  วิเครำะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส  

อุปสรรค  ทั้งภำยในและภำยนอก  มดีังนี้ 

 

 

 

     ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มีเส้นทำงคมนำคมเชื่อมตอ่ระหว่ำง 4 อ ำเภอ  

1. อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  

2.อ ำเภอซับใหญ่   

3. อ ำเภอหนองบัวระเหว   

4. อ ำเภอจัตุรัส 

       2. มีอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ 2 แหง่   

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  มีอุปกรณ์  เครื่องจักรไม่เพียงพอ 

       2.  มีงบประมำณจ ำกัด 

                          3.กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ เพรำะมีงบประมำณจ ำกัด 

                             ในกำรน ำไปพัฒนำ 

โอกาส  (Opportunity) 

1. มีหน่วยงำนอื่นให้กำรสนับสนุนงบประมำณ เช่น กรมทำงหลวงชนบท  องค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กรมชลประทำน  กรมทรัพยำกรน้ ำ  ฯลฯ 

2. พ.ร.บ.กำรกระจำยอ ำนำจแก่องค์กรปกครองสว่นนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้ท ำ  
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 ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.มีรำยได้เพิ่มขึ้นในกำรน ำไปพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

รวมทั้งด้ำนอื่น ๆ 

อุปสรรค (Threat) 

1.  ขำดกำรด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ  ให้กำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงตอ่เนื่อง 

       2.  ขำดเครื่องจักร 

     3. สภำพภูมปิระเทศ ควำมเปลี่ยนแปลงจำกสภำวะโลกร้อน กำรเกิดภัยธรรมชำติ 

     ที่รุนแรงมำกขึ้นสง่ผลกระทบต่อระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน ท ำให้ถนนช ำรุดเสื่อมโทรมเร็ว 

     ด้านที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มีโรงเรยีนภำยในต ำบล  4  แหง่ และ 1  กศน. 1 แห่ง 

       2.  มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  1 แหง่ 

       3.  มขีนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมและภูมปิัญญำท้องถิ่น 

            4.  มกีองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล 

       5.  มชีมรมผู้สูงอำยุประจ ำต ำบล 

       6.  มีกำรช่วยเหลือสงเครำะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ  ผูพ้ิกำร  และผู้ป่วยเอดส์ 

                       7.  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมกำรหมู่บ้ำน กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมูบ่้ำน/อปพร.  

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

   2.  ปัญหำกำรพนัน 

   3.  กลุ่มองค์กรต่ำงๆ ไม่เข้มแข็ง 

   4.  กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในหมูบ่้ำน 

โอกาส  (Opportunity) 

  1.  มีหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุน   

                     2.  พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้อ ำนำจหนำ้ที่ 

                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะทำงด้ำนสวัสดิกำรสังคมและ 

                      พัฒนำชุมชนกว้ำงขวำงมำกขึ้น 

                      3.นโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจรงิจัง ซึ่งถือเป็น 

                       วำระแหง่ชำติ 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  มีวัฒนธรรมค่ำนิยมตำ่งชำติเข้ำมำครอบง ำวัฒนธรรมไทย 

     2.  กฎหมำย  ระเบียบ  ขอ้บังคับ  ขำดควำมยืดหยุ่นไม่เหมำะสมสอดคล้องกับ   ภำรกิจ 

     3. หลังฤดูท ำกำรเกษตรประชำชนจะอพยพย้ำยถิ่นฐำนเข้ำไปยังชุมชนเมอืงเพื่อหำ 

         รำยได้เลีย้งครอบครัว ท ำให้ครอบครัวแตกแยกขำดควำมอบอุ่น   
      

           ด้านที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 
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จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มีกำรรวมกลุ่มตำ่ง ๆ ภำยในหมูบ่้ำน/ต ำบล 

       2.  มีทรัพยำกรหนิทรำย และสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 

       3.  มพีืน้ที่ท ำกำรเกษตร และผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นจ ำนวนมำก 

       4.  มีโรงงำนผลิตแป้งมันส ำปะหลังตัง้อยู่ในพืน้ที่ต ำบลท่ำกูบ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  กลุ่มขำดควำมรูใ้นกำรบริหำรจัดกำรจึงไม่มคีวำมเข้มแข็ง 

       2.  ขำดงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง 

       3.  ไม่มีตลำดรองรับสินค้ำหรอืผลผลิตของกลุ่ม 

       4.  เกษตรกรมีภำระหนี้สนิจ ำนวนมำก 

       5.  ขำดเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ 

      6.  ผลผลติทำงกำรเกษตรคุณภำพต่ ำ 

 

 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มีหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนให้กำรสนับสนุน 

       2.  รัฐบำลมีนโยบำยใหป้ระชำชนด ำเนนิชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐยังไม่เพียงพอ 

       2.  ขำดแหลง่เงนิทุนในกำรประกอบอำชีพ 

       3.  รำคำสนิค้ำเกษตรตกต่ ำ 

          4.  ตลำดสินค้ำกำรเกษตรมคีวำมต้องกำรไม่แนน่อน 

ด้านที่ 4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  พืน้ที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีสภำพเป็นชุมชนเมือง 

       2.  มีกำรรณรงค์ปลูกป่ำชุมชน 

       3.  มแีหลง่ทรัพยำกรน้ ำในพืน้ที่ สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  ขำดระบบก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 

       2.  ประชำชนขำดควำมตระหนักในกำรดูแลและกำรมสี่วนรว่มในกำรอนุรักษ์ 

                              ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส  (Opportunity) 

1. มีนโยบำยด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อกำรพัฒนำ 

       2.  มีกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
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อุปสรรค (Threat) 

1. กำรจัดสรรงบประมำณจำกภำครัฐและหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องขำดควำม 

คล่องตัวและตอ่เนื่อง 

2. องค์กรประชำชนและภำคเอกชนไม่ให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

3. ประชำชนขำดควำมรูใ้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 

ด้านที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1. ประชำชนมีควำมตื่นตัวและมีสว่นร่วมในกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่น มกีำรรวมกลุ่มในชุมชน 

       2. ประชำชนมคีวำมตื่นตัวทำงกำรเมอืง 

    3. มีกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ผูน้ ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มภีำวะควำมเป็นผูน้ ำ มีศักยภำพในกำรบริหำรงำน 

5. ประชำชนมีควำมจรงิจังในกำรท ำงำน  มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ประชำชนยังขำดควำมรูก้ฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับประชำชน 

2. ขำดบุคลำกรผูป้ฏิบัติงำนที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถในบำงสำขำของงำน 

โอกาส  (Opportunity) 

1.   รัฐบำลเน้นกำรให้สทิธิเสรีภำพแก่ประชำชน สง่เสริมกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นและเปิด

โอกำสกำรมสี่วนร่วมของประชำชน 

อุปสรรค (Threat) 

1.  ควำมไม่ตอ่เนื่องของนโยบำยกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล  ซึ่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมยุค

สมัยของผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำย 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ  ได้จัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ เมื่อปี พ.ศ. 2539   

มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งต ำบลท่ำกูบ มีเนื้อที่ 95 ตำรำงกิโลเมตร  หรือ 59,375 ไร่  หมู่บ้ำนซึ่ง

ตั้งอยู่ในเขตต ำบลท่ำกูบ  มีทั้งหมดจ ำนวน 12 หมู่บ้ำน  จำกกำรส ำรวจและวิเครำะห์สภำพทำงกำยภำพของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ  และบริเวณพืน้ที่ต่อเนื่อง สำมำรถสรุปสภำพปัญหำของชุมชนได้ ดังนี้  

            1.  ปัญหำทำงด้ำนกำยภำพปัญหำของสภำพพื้นที่เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ มี

สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง มีสภำพเป็นเนินเล็กๆ สภำพดินเป็นดินร่วนปนทรำยสลับกับพื้นหิน ไม่สำมำรถ

เก็บน้ ำได้ เมื่อถึงฤดูแล้งก็ขำดแคลนน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตร  เป็นบำงพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ  

ซึ่งในอนำคตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีโครงกำรขุดสระน้ ำ และขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน

น้ ำ  
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            2.  ปัญหำด้ำนกำรคมนำคมและขนส่งปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ มีถนนเชื่อมโยง

กับชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ระบบและโครงข่ำยถนน แต่ละสำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และถนนลูกรัง แต่ปัญหำกำรคมนำคมส่วนมำกคือถนนช ำรุด ท ำให้กำรคมนำคมไม่

สะดวก และไม่มเีส้นแบ่งช่องจรำจร  

  3.  ปัญหำขำดแคลนน้ ำเพื่อกำรเกษตร เนื่องจำกพื้นที่มีกำรประกอบอำชีพหลัก คือ อำชีพกำร

เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท ำให้มีควำมตอ้งกำรใช้น้ ำค่อนข้ำงมำก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ ำ  เพื่อใช้ในฤดูแล้งที่

มีประสิทธิภำพและเพียงพอตอ่ปริมำณกำรใชน้้ ำ 

  4.  ปัญหำด้ำนนันทนำกำรเนื่องจำกภำยในชุมชนมีพื้นที่ในกำรประกอบกิจกรรมและพืน้ที่ในกำร

ชุมนุมคนเพื่อกำรท ำกิจกรรม ไม่เพียงพอต่อกำรมำใช้บริกำรกิจกรรมนันทนำกำรเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและออก

ก ำลังกำยของคนในชุมชน 

  5.  ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมชุมชนเนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ มีโรงงำนผลิตแป้งมัน

ส ำปะหลัง  ลำนตำกกำกมันส ำปะหลัง  ลำนรับซื้อหัวมันส ำปะหลัง  และฟำร์มไก่  ตั้งอยู่ในพืน้ที่ต ำบลท่ำกูบ  จึง

เริ่มมีปัญหำเรื่องกลิ่น  เสียง  รวมทั้งปัญหำเรื่องฝุ่นละอองตำมมำ  ซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำด้ำนสุขภำพแวดล้อม

ชุมชนในอนำคตได้ 

  6.  ปัญหำด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอ ำเภอบ ำเหน็จ

ณรงค์  กำรให้บริกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ ยังไม่ครอบคลุม และส ำหรับกำรให้บริกำรน้ ำประปำ  

ยังไม่ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ  ดังนั้นจงึต้องมีกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

เพื่อให้บ้ำนเมืองมีควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ ได้รวบรวมสภำพปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน โดยจัดเวทีรับฟัง

ควำมคิดเห็นจำกประชำชนทุกภำคส่วนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ มี ๑๒ หมูบ่้ำน สรุปภำพรวมได้ดังนี้  

1. ปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

คมนาคม  - พื้นที่ต ำบลท่ำกูบ ภำยในหมู่บ้ำนมีเส้นทำงคมนำคม ส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง  และจะมีบำงส่วนที่

เป็นหลุมเป็นบ่อ  

ไฟฟ้า  - พืน้ที่ต ำบลท่ำกูบ  บำงครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้ำใช้  เนื่องจำกสำยไฟฟ้ำแรงต่ ำยังไม่ทั่วถึง  ไฟฟ้ำสำธำรณะ

มีไมเ่พียงพอ 

ประปา  - พืน้ที่ต ำบลท่ำกูบ  บำงครัวเรือนยังไม่มนี้ ำประปำใช้อุปโภค-บริโภค 

แหล่งน้ า  - พื้นที่ต ำบลท่ำกูบประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตร  รำษฎรบำงหมู่ประสบปัญหำไม่มี

แหลง่น้ ำไว้ใชใ้นกำรเกษตร 

ดังนั้น ประชำชนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ  ต้องกำรให้มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงเส้น

ทำงดำ้น คมนำคม  ไฟฟ้ำ  ประปำ และแหลง่น้ ำ  

2. ปัญหาและความต้องการด้านสังคม  

การศึกษา 
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- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 แห่ง  ผู้ปกครองบำงส่วนมีค่ำนิยมที่จะส่งลูกไปเรียนในตัวเมืองหรือท้องถิ่นอื่น 

เพื่อคิดว่ำจะได้ควำมรูท้ี่ดกีว่ำ 

- พื้นที่ต ำบลท่ำกูบ มีทั้งหมด 12 หมู่บ้ำน ปัจจุบันรำษฎรรับบริกำรด้ำนสุขภำพกับโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบลท่ำกูบ  ซึ่งอยู่ในเขตต ำบลท่ำกูบ จ ำนวน 1 แห่ง แต่ก็ไม่สำมำรถดูแลได้ครอบคลุม และทั่วถึง  

ประกอบกับประชำชนขำดกำรเอำใจใส่ในกำรจัดระเบียบสุขลักษณะในบ้ำนเรือนและหมูบ่้ำนกีฬำและนันทนำกำร 

- กีฬำและนันทนำกำรต ำบลท่ำกูบ หมู่บ้ำนไม่มีสถำนที่ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรกีฬำและนันทนำกำร

ครบทุกหมู่บ้ำนดังนั้น ควรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมให้มีกำรสำธำรณสุข

ให้กับประชำชน อบรมให้ควำมรูเ้กี่ยวกับสำธำรณะสุขและอนำมัย และส่งเสริมกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำให้กับหมูบ่้ำน 
 

 

 

3. ปัญหาและความต้องการด้านปัญหาเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ  - ในพืน้ที่ทุกหมู่บ้ำนของต ำบลท่ำกูบ  ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำกำรเกษตร ท ำใหร้ำยได้ส่วนใหญ่จะมำจำก

กำรท ำกำรเกษตร  ถ้ำรำคำผลผลติตกต่ ำและตน้ทุนกำรผลติสูง ก็จะท ำให้เกษตรกรมีรำยได้ลดน้อยลงไปด้วย  

   - ขำดกำรรวมกลุ่มพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็ง  ดังนั้น ประชำชนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ  

ต้องกำรให้มีกำรพัฒนำด้ำนสภำพเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตเพื่อเพิ่มรำยได้ให้เกษตรกร และจัดให้มีกำร

รวมกลุ่มพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็งโดยสนับสนุนงบประมำณกลุ่ม 

4. ปัญหาและความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ต ำบลท่ำกูบปัจจุบันยังไม่มีกำรบริหำรจัดกำรขยะ  เนื่องจำกไม่มีสถำนที่ทิ้งขยะ  รถเก็บขยะรวมทั้ง

งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ ควรด ำเนินกำรจัดให้กำรบริหำรจัดกำร

ขยะในต ำบลและรณรงคห์ำ้มทิ้งขยะลงข้ำงทำงและท ำลำยขยะโดยกำรฝังกลบ 

5. ปัญหาและความต้องการด้านการเมืองการบริหาร  

- บุคลำกรกับปริมำณงำนไม่สอดคล้องกัน  เนื่องจำกปัจจุบัน อบต. มีภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

เพิ่มขึน้  แต่บุคลำกรมีไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ 

- กำรแบ่งงำนไม่เหมำะสมกับบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ ควรสรร

หำบุคลำกรใหเ้พียงพอต่อปริมำณงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

   1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

1 ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

กองช่ำง  
อบจ. 

ส ำนักปลัด,  
กองคลัง และ 
กองช่ำง 

2 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ

ส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 
กำรด ำเนินงำนอื่น 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
แผนงำนกำรศึกษำ 

แผนงำนสำธำรณสุข 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

นันทนำกำร 
แผนงำนงบกลำง 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 

กองกำรศึกษำฯ 
กองสวัสดิกำรฯ 
กองช่ำง 
หน่วยงำนที่รับกำร

อุดหนุน 

 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 

กองกำรศึกษำฯ 
กองสวัสดิกำรฯ 
กองช่ำง 

3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
แผนงำนกำรเกษตร 

ส ำนักปลัด, กอง

สวัสดิกำรฯ 

หน่วยงำนที่รับกำร

อุดหนุน 

ส ำนักปลัด,  
กองสวัสดิ์กำรฯ 

 

4 กำรพัฒนำด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 
บริกำรชุมชนและสังคม 

แผนงำนทั่วไป 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
แผนงำนกำรเกษตร 

ส ำนักปลัด 
กองสวัสดิกำรฯ 
กองช่ำง 

ส ำนักปลัด 
กองสวัสดิกำรฯ 
กองช่ำง 

5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
บริหำรทั่วไป 
กำรด ำเนินงำนอื่น 

 

แผนงำนทั่วไป 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็ง 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 
กองกำรศึกษำ 
กองสวัสดิกำรฯ  
กองช่ำง 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 
กองกำรศึกษำ 
กองสวัสดิกำรฯ  
กองช่ำง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน 9          3,305,000 23       4,159,000  43        18,284,800  62       36,569,600       72           24,737,800    210             87,056,200     

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 94        21,315,900   196        68,166,905    218      65,703,000   235     96,677,650     235         96,577,650     978            348,441,105   

รวม 103         24,620,900  219       72,325,905  261         83,987,800    297         133,247,250  307        121,315,450  1,188        435,497,305 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 50,000      1 50,000       1 30,000      1 50,000           1 50,000 5 230,000        

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 8 600,000     7 480,000     13 765,000    12 760,000        13 860,000 53 3,265,000     

แผนงาน การศึกษา 16 3,581,200     21 3,647,550      27 3,956,330     26 3,876,350    25 3,876,350 115 18,937,780    

แผนงาน สาธารณสุข 13 950,000    13 870,000    14 940,800    17 1,090,800     17 1,090,800 74 4,942,400     

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 15 1,193,500     15 1,193,500      17 1,321,500     17 1,321,500     17 1,321,500 81 6,351,500     

แผนงาน เคหะและชุมชน 2 200,000    - - 2 300,000    2 300,000        2 300,000 8 1,100,000     

แผนงาน สร้าวความเข้มแข็งของชุมชน 7 215,000    8 215,000     9 285,000    1 285,000        9 285,000 41 1,285,000    

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 555,000    6 525,000     9 545,000    9 545,000        9 545,000 43 2,715,000    

แผนงาน งบกลาง 6 7,850,000     78 7,850,000 8 9,386,400   8 9,386,400     8 9,426,400 36 43,899,200  

รวม 76 15,194,700         149 14,831,050   100 17,530,030     93 17,615,050     101 17,755,050 456 82,025,880

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

ปี  ๒๕๖1 ปี  ๒๕๖2 ปี 2563 ปี  ๒๕๖4 รวม    5  ปีปี  ๒๕๖5

ผ.01
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ยุทธศาสตร์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 12 455,000    13 345,00 14 393,000    15 423,000        16 623,000 70 2,239,000

แผนงาน การเกษตร 20 830,000    17 680,000     19 770,000   18 740,000    18 790,000 92 3,810,000

รวม 32 1,285,000  30 680,000       33 1,163,000  33 1,163,000  34 1,413,000 162 6,049,000  

ยุทธศาสตร์ ท่ี  4 การพัฒนาด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 200,000    1 200,000     1 200,000    1 200,000       1 200,000 5 1,000,000

แผนงาน เคหะและชุมชน 15 1,560,000      13 1,080,000  14 1,200,000 14 384,000      15 1,580,000 71 9,260,000

แผนงาน การเกษตร 10 460,000    9 400,000     12 580,000    15 650,000       15 650,000 61 2,740,000

รวม 26 2,220,000  23 1,680,000   27 1,980,000  30 1,234,000  31 2,430,000 137 13,000,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 11 1,300,000   11 1,450,000  14 1,870,000     14 1,870,000 14 1,870,000 64 8,360,000

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1 120,000       1 120,000     1 120,000    1 120,000 1 120,000 5 600,000

แผนงาน เคหะและชุมชน 2 230,000      1 30,000       1 30,000      1 30,000 1 30,000 6 350,000

แผนงาน สร้าวความเข้มแข็งของชุมชน 6 132,000      6 142,000     9 252,000    9 252,000    9 252,000 39 1,030,000

รวม 20 1,782,000    19 1,742,000     25 2,272,000    25 252,000        25 2,272,000 114 10,340,000

รวมท้ังส้ิน 257 45102600 440 91,258,955 446 106,932,830 478 153,511,300   498 145,185,500 2,057 546,912,185

รวม  5  ปี

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

ปี  ๒๕๖1 ปี  ๒๕๖2 ปี 2563 ปี  ๒๕๖4 ปี  ๒๕๖5

หนา้ที ่41



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โค ร งก าร ก่อส ร้ างล านตาก เพ่ือใช้เป็ นล านตาก ผ ล ผ ลิต ก ว้าง 16.00 ม.  ยาว 16.00 ม.  - 150,000   - 500,000      500,000      ล า นตา ก ข นา ด ประ ช า ช นมี ท่ีตา ก พืชผ ล ก องช่า ง

อเนก ป ร ะส งค์ บ้ าน ท่ ากูบ  หมู่ 1 ท างก าร เก ษ ตร หนา 0.10 ม.  16 x 16 ม. ทา งก า รเ ก ษตร

2 โค ร งก าร ก่อส ร้ างล านตาก เพ่ือใช้เป็ นล านตาก ผ ล ผ ลิต ก ว้าง 16.00 ม.  ยาว 16.00 ม.  - 150,000   -  - 150,000   ล า นตา ก ข นา ด ประ ช า ช นมี ท่ีตา ก พืชผ ล ก องช่า ง

อเนก ป ร ะส งค์ บ้ าน ซับ ส ายออ หมู่ 5 ท างก าร เก ษ ตร หนา 0.10 ม. 16 x 16 ม. ทา งก า รเ ก ษตร

3 โค ร งก าร ก่อส ร้ างล านตาก อเนก ป ร ะส งค์ เพ่ือใช้เป็ นล านตาก ผ ล ผ ลิต ก ว้าง 16.00 ม.  ยาว 16.00 ม.  -  - 150,000    - 150,000   ล า นตา ก ข นา ด ประ ช า ช นมี ท่ีตา ก พืชผ ล ก องช่า ง

บ้ านซับ ส ม บู ร ณ์ หมู่ 9 ท างก าร เก ษ ตร หนา 0.10 ม. 16 x 16 ม. ทา งก า รเ ก ษตร

หน้าบ้ านเล ข ารุ่ งอรุ ณ

4 โค ร งก าร ก่อส ร้ างล านตาก เพ่ือใช้เป็ นล านตาก ผ ล ผ ลิต ก ว้าง 16.00 ม.  ยาว 16.00 ม.  - 150,000   -  - 150,000   ล า นตา ก ข นา ด ประ ช า ช นมี ท่ีตา ก พืชผ ล ก องช่า ง

อเนก ป ร ะส งค์ บ้ าน ซับ น ้าใส  หมู่ 11 ท างก าร เก ษ ตร หนา 0.10 ม. 16 x 16 ม. ทา งก า รเ ก ษตร

5 โค ร งก าร ก่อส ร้ างล านตาก เพ่ือใช้เป็ นล านตาก ผ ล ผ ลิต ก ว้าง 16.00 ม.  ยาว 16.00 ม.  -  - 150,000    - 150,000   ล า นตา ก ข นา ด ประ ช า ช นมี ท่ีตา ก พืชผ ล ก องช่า ง

อเนก ป ร ะส งค์ บ้ าน วังกุง หมู่ 4 ท างก าร เก ษ ตร หนา 0.10 ม. 16 x 16 ม. ทา งก า รเ ก ษตร

6 โค ร งก าร ป รั บ ป รุ งซ่อม แซ ม เพ่ือให้ป ร ะชาชนได้รั บ ข่ าว ปรับปรุง ซ่ อม แ ซ ม เสี ยงตาม ส ายทุก หมู่ 60,000     60,000     60,000     60,000      60,000      12 หมู่ บ้า น ประ ช า ช นได้ รับข่า วส า ร ก องช่า ง

เสียงตาม ส าย ส าร อย่างท่ัวถึง บ้านในเข ตพื นท่ีต้าบล ท่ากู บ อย่า งท่ัวถึ ง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ก าร ส ร้ างค วาม เข้ ม แข็ งท างเศร ษ ฐกิจฐานร าก  แล ะแข่ งขั น ได้อย่า งย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ก าร พัฒ นาโค ร งส ร้ างพื น ฐา น ร องรั บ ก า ร เป็ น ศูน ย์ก ล า งท า งก า ร ต ล า ด แล ะ ก า ร เช่ื อม โยงสู่ป ร ะ เท ศใน ป ร ะ ช า ค ม อา เซียน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โค ร งก าร ติด ตั งเสียงต าม ส าย เพ่ือให้ป ร ะชาชนได้รั บ ข่ าว ปรับปรุง ซ่ อม แ ซ ม เสี ยงตาม ส าย -           200,000     20,000        20,000        20,000        1 แห่ง ปร ะชาชนได้รั บข่ าวส าร ก องช่า ง

ภ ายในหมู่บ้ าน วังอุด ม  หมู่ 12 ส าร อย่างท่ัวถึง บ้านวังอุด ม  หมู่  12 อ ย่ าง ท่ั วถึง

8 โค ร งก าร ติด ตั งไฟฟ้าส่องส ว่าง เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างบ้านโป่งเก ต  - 50,000        - 30,000        30,000        ติด ตั ง ไฟฟ้าส่อ ง ส ว่าง ปร ะชาชนได้รั บค วาม ส ะด วก ก องช่า ง

ภ ายในหมู่บ้ าน โป่ งเก ต หมู่ 2 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้า นวน 10 จุด 10 จุด ปล อ ด ภั ย ในชีวิต แล ะ

ทรั พย์ สิน

9 โค ร งก าร ติด ตั งไฟฟ้าส่องส ว่าง เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างโรงเรียน  -  - 20,000         - 20,000        ติด ตั ง ไฟฟ้าส่อ ง ส ว่าง ปร ะชาชนได้รั บค วาม ส ะด วก ก องช่า ง

ส นาม กีฬาโร งเรี ยน บ้ าน วังข อนสัก  ม.3 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน บ้านวังข อนสั ก  จ้า นวน 4 จุด 4 จุด ปล อ ด ภั ย ในชีวิต แล ะ

ทรั พย์ สิน

10 โค ร งก าร ติด ตั งไฟฟ้าส่องส ว่าง เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างทางหล วง  - 25,000       25,000         - 25,000        ติด ตั ง ไฟฟ้าส่อ ง ส ว่าง ปร ะชาชนได้รั บค วาม ส ะด วก ก องช่า ง

บ้ านวังข อน สัก  คุ้ม บ้ านนายส ม พงษ์   ม.3 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน คุ้ม บ้านนายส ม พงษ์ จ้า นวน 5 จุด 5 จุด ปล อ ด ภั ย ในชีวิต แล ะ

ทรั พย์ สิน

11 โค ร งก าร ติด ตั งไฟฟ้าส่องส ว่าง เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างทางหล วง  - 50,000       100,000      100,000       100,000      ติด ตั ง ไฟฟ้าส่อ ง ส ว่าง ปร ะชาชนได้รั บค วาม ส ะด วก ก องช่า ง

บ้ านวังกุง ม.4 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้า นวน 10 จุด 10 จุด ปล อ ด ภั ย ในชีวิต แล ะ

ทรั พย์ สิน

12 โค ร งก าร ติด ตั งไฟฟ้าส่องส ว่าง เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างทางหล วง 50000  -  - 50000 50000 ติด ตั ง ไฟฟ้าส่อ ง ส ว่าง ปร ะชาชนได้รั บค วาม ส ะด วก ก องช่า ง

ท างส าธ าร ณบ้ าน ห้วยส้ม ป่ อย ม.7 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้า นวน 10 จุด 10 จุด ปล อ ด ภั ย ในชีวิต แล ะปล อ ด ภั ย ในชีวิต แล ะ

ทรั พย์ สิน

13 โค ร งก าร ติด ตั งไฟฟ้าส่องส ว่าง เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างทางหล วง  - 50,000        - 50,000         50,000        ติด ตั ง ไฟฟ้าส่อ ง ส ว่าง ปร ะชาชนได้รั บค วาม ส ะด วก ก องช่า ง

บ้ านซับ น ้าใส   ม.11 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้า นวน 10 จุด 10 จุด ปล อ ด ภั ย ในชีวิต แล ะ

ทรั พย์ สิน

14 โค ร งก าร ป รั บ ป รุ งซ่อม แซ ม ไฟฟ้า เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ปรับปรุง ซ่ อม แ ซ ม ไฟฟ้าส่ องส ว่าง 120,000     120,000     120,000      120,000      120,000      ปรั บปรุ ง  ซ่อ ม แซ ม ปร ะชาชนได้รั บค วาม ส ะด วก ก องช่า ง

ส่องส ว่างภ ายในหมู่บ้ าน ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน ท่ีใช้งานไม่ ได้ ในต้าบล ท่ากู บ ไฟฟ้าส่อ ง ส ว่าง ปล อ ด ภั ย ในชีวิต แล ะ

จ้า นวน 12 หมู่ บ้าน 12 หมุ่ บ้าน ทรั พย์ สิน

15 โค ร งก าร ติด ตั งร ะบ บ พลังานแส งอาทิ ตย์(โซ ล า เพ่ือติด ตั งร ะบ บ พลังงาน แส ง ส้ านัก งาน อบต.ท่ากู บ — — 300,000      — — ร้อยล ะ  70 ส้ า นัก งา น มี ระ บบก า รใช้ ก องช่า ง 

เซ ล) ส้านัก งาน อบ ต. ท่ ากูบ  ม.10 อาทิ ตย์ (โซ ล าเซ ล) ไฟฟ้า เ พ่ิ ม ม า ก ขึ น ไฟท่ีดี ขึ น

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โค ร งก าร ป รั บ ป รุ งซ่อม แซ ม ร ะบ บ เพ่ื อให้ประชาชนมี น ้ าส ะอาด ปรั บปรุ ง ซ่อ ม แซ ม ร ะบบปร ะปาทุก หมู่ บ้าน 100,000     100,000     100,000      100,000       100,000      ระบ บ ป ระป าในเข ต ป ระชาชนมี น ้ าส ะอาด ก องช่า ง

ป ร ะ ป าใน เข ต ต้าบ ล ท่ ากูบ อุปโภ ค-บริโภ ค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้ก ารไม่ ได้  หรือไม่ ดี เท่าท่ีควร พื นท่ีต้าบ ล ท่ ากูบ อุป โภค-บ ริโภค 

ใช้งานได้ ร้อย ล ะ 100อย่างเพีย งพอ

17 โค ร งก าร ก่อส ร้ างศาล าป ร ะชาค ม เพ่ื อให้ประชาชนมี ส ถ านท่ี ก่ อส ร้างศาล าประชาคม  หมู่ บ้าน — 200,000     — — — ศาล าป ระชาคม ป ระชาชนมี ส ถานท่ีจัด ก องช่า ง

บ้ านซับ ส ายออ หมู่ 5 ส้ าหรับจัด กิ จก รรม ต่าง ๆ ซั บส ายออ จ้า นวน 1 หลั ง  1 ห ลั ง กิจ กรรม

18 โค ร งก าร ก่อส ร้ างศาล าป ร ะชาค ม เพ่ื อให้ประชาชนมี ส ถ านท่ี ก่ อส ร้างศาล าประชาคม  หมู่ บ้าน — — 200,000      — 200,000      ศาล าป ระชาคม ป ระชาชนมี ส ถานท่ีจัด ก องช่า ง

บ้ านซับ น ้าใส  หมู่ 11 ส้ าหรับจัด กิ จก รรม ต่าง ๆ ซั บน ้ าใส  จ้า นวน 1 หลั ง 1 ห ลั ง กิจ กรรม

19 โค ร งก าร พลังงาน แส งอาทิ ตย์เพ่ือใช้ เพ่ื อให้ประชาชนมี น ้ าส ะอาด พื นท่ีหมู่  2, 6, 7 แ ล ะ 10 — 100,000     100,000      200,000      200,000      4 แ ห่ ง ป ระฃาชนมี น ้ าส ะอาด ก องช่า ง

ในร ะบ บ ป ร ะป า อุปโภ ค-บริโภ ค อย่างเพียงพอ อุป โภค-บ ริโภค 

อย่างเพีย งพอ

20 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้าแร งต้่า/แร งสูง เพ่ื อจ่ายเป็นเงิ นอุด หนุนก ารไฟฟ้า ข ย า ย เข ตไฟฟ้า แ รงต้่า/แ รงสู ง ให้ แ ก่รา ษ ฎร 1,500,000     1,000,000     1,500,000   500,000      1,500,000      พื นท่ีข ยา ยเ ข ตไฟฟ้าประ ช า ช นได้ รับควา ม ส ะ ด วก ส้ า นัก ปลั ด

ในเข ต พื น ท่ีต้าบ ล ท่ ากูบ ส าข าบ้าเหน็จณรงค์, ส าข าจัตุรัส  ท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ใช้ในเข ตต้า บ ล ท่ า กูบ ด้ า นส า ธ า รณูปโภ ค ก องช่า ง

แ ล ะส าข าหนองบัวระเหว อย่า งท่ัวถึ ง

ในก ารข ยายเข ตไฟฟ้าแ รงต้่า/

แ รงสู งในเข ตพื นท่ีต้าบล ท่ากู บ

21 โค ร งก าร ก่อส ร้ างเส าธ งชาติ เพ่ื อให้มี ส่ิงยึด เหน่ียวจิตใจ ก่ อส ร้างเส าธ งชาติ พร้อม ฐาน 50,000       — — — — เ ส า ธ งช า ติ จ้า นวน ท้า ให้ส ถ า นท่ีรา ช ก า รมี ควา ม ส้ า นัก ปลั ด

ข องพนัก งานแ ล ะเป็นสั ญลั ก ษณ์ 1 แ ห่ง เ ป็นเ อก ลั ก ษณ์น่า เ ล่ือม ใส

ส้ าหรับส ถ านท่ีราชก าร

22 โค ร งก าร ก่อส ร้ างล านกีฬา บ้ านโป่ งเก ต เพ่ื อต้องก ารให้ประชาชมี สุ ข ภ าพ ก่ อส ร้างล านกี ฬาคอนก รีตเส ริม เหล็ ก — 379,000    379,000     379,000      379,000     1 แ ห่ง ประ ช า ช มี สุ ข ภ า พแ ข็งแ รง ก องช่า ง

หมู่ 2 แ ข็งแ รงแ ล ะป้องกั นปัญหายา แ ล ะ ป้องกั นปัญหา ยา

เส พติด เ ส พติด

23 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้าจาก โป่ งเก ต เพ่ื อให้ประชาชนท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ตาม แ บบประม าณก ารไฟฟ้า 1,000,000     — — 1,000,000       1,000,000      ข ยา ยเ ข ตไฟฟ้า  ประ ช า ช น จ้า นวน 14 ก องช่า ง

_  ร่ องแร่  หมู่ 2  ได้ ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึ ง ส่ วนภู มิ ภ าค 14 จุด ครัวเ รือน มี ไฟฟ้า ใช้

งบประมาณ

หนา้ที ่44



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้าจาก โป่ งเก ต เพ่ือให้ป ร ะชาชนท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ต า ม แบ บ ป ร ะ ม า ณก า ร — — — 500,000      500,000      ข ยา ยเ ข ตไฟฟ้า  1 จุดวัด ป่า ช้า บ้า นโป่งเ ก ต ก องช่า ง

_  ป่ าช้า หมู่ 2  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้า ส่วน ภู มิ ภ า ค มี ไฟฟ้า ใช้

25 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้าเข้ าคุ้ม เพ่ือให้ป ร ะชาชนท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ต า ม แบ บ ป ร ะ ม า ณก า ร — — 500,000      500,000      500,000      ข ยา ยเ ข ตไฟฟ้า  7 จุดประ ช า ช น จ้า นวน  7 ก องช่า ง

น ายวร  เพชร ป ร ะไพ หมู่ 2  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้า ส่วน ภู มิ ภ า ค ครัวเ รือน มี ไฟฟ้า ใช้

26 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้าคุ้ม พ่อน้อย เพ่ือให้ป ร ะชาชนท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ต า ม แบ บ ป ร ะ ม า ณก า ร — — 1,200,000  1,200,000   1,200,000   ข ยา ยเ ข ตไฟฟ้า  9 จุดประ ช า ช น จ้า นวน  9 ก องช่า ง

หมู่ 6  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้า ส่วน ภู มิ ภ า ค ครัวเ รือน มี ไฟฟ้า ใช้

  

27 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้า เพ่ือให้ป ร ะชาชนท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ต า ม แบ บ ป ร ะ ม า ณก า ร — — 150,000 150,000 150,000 ข ยา ยเ ข ตไฟฟ้า  5 จุดประ ช า ช น จ้า นวน  5 ก องช่า ง

จาก คุ้ม ฟาก น ้าหมู่ 10  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้า ส่วน ภู มิ ภ า ค ครัวเ รือน มี ไฟฟ้า ใช้

28 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้าถึงบ้ านวังอุด ม เพ่ือให้ป ร ะชาชนท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ต า ม แบ บ ป ร ะ ม า ณก า ร — — — 500,000 500,000 ข ยา ยเ ข ตไฟฟ้า  8 จุดประ ช า ช น จ้า นวน  8 ก องช่า ง

คุ้ม น ายโย  หมู่ 12  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้า ส่วน ภู มิ ภ า ค ครัวเ รือน มี ไฟฟ้า ใช้

29 โค ร งก าร ติด ตั งไฟส่องส ว่างจาก หน้าวัด เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้า ส่องส ว่า งท า งหล วง — 200,000     200,000      200,000      200,000      ติด ตั งไฟฟ้า ส่ องส ว่า งประ ช า ช นได้ รับควา ม ส ะ ด วก ก องช่า ง

ถึง บ้ านส ม พงษ์  หมู่ 3 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้า น วน  10 จุด จ้า นวน 10 จุด ปล อด ภั ยในชีวิต

แ ล ะ ทรัพย์สิ น

30 โค ร งก าร ติด ตั งไฟส่องส ว่างส าธ าร ณะจาก เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด ด วก ติด ตั งไฟฟ้า ส่องส ว่า งท า งหล วง — 200,000     30,000        30,000        30,000        ติด ตั งไฟฟ้า ส่ องส ว่า งประ ช า ช นได้ รับควา ม ส ะ ด วก ก องช่า ง

ฟาร์ ม หมู-บ้ านท่ ากูบ ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้า น วน  10 จุด จ้า นวน 10 จุด ปล อด ภั ยในชีวิต

แ ล ะ ทรัพย์สิ น

งบประมาณ

หนา้ที ่45



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โค ร งก าร ติด ตั งไฟส่องส ว่างภ ายในหมู่บ้ าน เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างทางหล วง — — 100,000      100,000       100,000      ติด ตั งไฟฟ้า ส่ องส ว่า งประ ช า ช นได้ รับควา ม ส ะ ด วก ก องช่า ง

จาก บ้ านท่ ากูบ-ห้วยส้ม ป่ อย-ท่ าชวน ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน ระยะทาง 2   กิ โล เม ตร ระ ยะ ทา ง 2 กิ โล เ ม ตรปล อด ภั ยในชีวิต

แ ล ะ ทรัพย์สิ น

32 โค ร งก าร ติด ตั งไฟส่องส ว่างจาก ค ล องวังรั ง เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างทางหล วง — — 100,000      100,000       100,000      ติด ตั งไฟฟ้า ส่ องส ว่า งประ ช า ช นได้ รับควา ม ส ะ ด วก ก องช่า ง

ถึง บ้ านนายส ม ชาย ม.4 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้า นวน 10 จุด จ้า นวน 10 จุด ปล อด ภั ยในชีวิต

แ ล ะ ทรัพย์สิ น

33 โค ร งก าร ติด ตั งไฟส่องส ว่างภ ายในหมู่บ้ าน เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างทางหล วง — — 200,000      200,000      200,000      ติด ตั งไฟฟ้า ส่ องส ว่า งประ ช า ช นได้ รับควา ม ส ะ ด วก ก องช่า ง

จาก ส้านัก งานท างหล วงชนบ ท  ถึง ส าม ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน ถึ งส าม แ ยก ก ป้ัม น ้ ามั น ระ ยะ  1 กิ โล เ ม ตร ปล อด ภั ยในชีวิต

แยก ป้ัม น ้ามั น หมู่ 5 ระยะทาง 1 กิ โล เม ตร แ ล ะ ทรัพย์สิ น

34 โค ร งก าร ติด ตั งไฟส่องส ว่างในหมู่บ้ านวังรั ง เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างทางหล วง — — 100,000      100,000       100,000      ติด ตั งไฟฟ้า ส่ องส ว่า งประ ช า ช นได้ รับควา ม ส ะ ด วก ก องช่า ง

 หมู่ท่ี 8 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้า นวน 10 จุด จ้า นวน 10 จุด ปล อด ภั ยในชีวิต

แ ล ะ ทรัพย์สิ น

35 โค ร งก าร ติด ตั งไฟส่องส ว่างภ ายในหมู่บ้ าน เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติ ดตั ง ไฟฟ้าส่ อง สว่าง ท าง ห ลวง — 200,000     200,000      200,000      200,000      ติ ด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่าง ป ระชาชนได้ รับ ความส ะด วก ก องช่า ง

จาก บ้ านวังกุง - คุ้ม อา่ง หมู่ 4 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้านวน 10 จุ ด 10 จุด ป ล อด ภั ย ในชีวิต

แ ล ะท รัพย์สิ น

36 โค ร งก าร ติด ตั งไฟส่องส ว่างภ ายในหมู่บ้ าน เพ่ื อให้ประชาชนมี ความ ส ะด ด วก ติด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่างทางหล วง 25,000       25,000       25,000        25,000        25,000        ติ ด ตั งไฟฟ้าส่ องส ว่าง ป ระชาชนได้ รับ ความส ะด วก ก องช่า ง

จาก จาก ส าม แยก  ถึง บ้ าน นายส ม ชัย ปล อด ภั ยในชีวิตแ ล ะทรัพย์สิ น จ้า นวน 10 จุด 10 จุด ป ล อด ภั ย ในชีวิต

หมู่ 8 แ ล ะท รัพย์สิ น

37 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้าจาก บ้ าน นางน ้าผึ ง เพ่ือให้ป ร ะชาชนท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ตามแบ บ ป ร ะมาณการ ไฟฟ้า 400,000     400,000     400,000      400,000      400,000      ข ย าย เข ตไฟฟ้า 7 จุด ป ระชาชน จ้า นวน  7 ก องช่า ง

ถึง ท างเข้ าหมู่บ้ าน ซุ้ม ป ร ะตู  หมู่ท่ี 8  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ส่ วนภู มิ ภาค ครัวเรือน มี ไฟฟ้าใช้

งบประมาณ

หนา้ที ่46



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้า คุ้ม ด อนค นิง เพ่ือให้ป ร ะชาชนท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ตาม แ บบประม าณก าร — — 300,000 300,000 300,000 ข ย าย เข ตไฟฟ้า 4 จุด ป ระชาชน จ้า นวน   4 ก องช่า ง

บ้ านห้วยส้ม ป่ อย หมู่ 7  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าส่ วนภู มิ ภ าค ครัวเรือน มี ไฟฟ้าใช้

39 โค ร งก าร ข ยายเข ต ป ร ะป าจาก บ้ านนางจ้าปี เพ่ือให้ป ร ะชาชน หมู่ 2 มี น ้า ข ยายเข ตประปาจาก บ้านนางจ้า ปี — — 200,000 200,000 200,000  10 ครัวเรือน ป ระชาชนมี น ้ าอุป โภค- ก องช่า ง

เด ชศรี-บ้ าน นายวร  เพชร ป ร ะไพ  อุป โภ ค-บ ริ โภ ค อย่างท่ัวถึง เด ชศรี-บ้านนายวร เพชรประไพ บ ริโภคเพีย งพอ

40 โค ร งก าร ข ยายเข ต ป ร ะป าเข้ าซ อยหนองด่ัง เพ่ือให้ป ร ะชาชน หมู่ 2 มี น ้า ข ยายเข ตประปาเข้าซ อยหนองด่ัง — 200,000 200,000 200,000 200,000  4 ครัวเ รือน ประ ช า ช นมี น ้ า อุปโภ ค- ก องช่า ง

ไป  บ้ านนายส าย วิเศษ ค ร้ อ  อุป โภ ค-บ ริ โภ ค อย่างท่ัวถึง ไป บ้านนายส าย วิเศษคร้อ บริโภ คเ พียงพอ

41 โค ร งก าร จัด ตั งร ะบ บ ป ร ะป าคุ้ม วังป ล าดุก เพ่ือให้ป ร ะชาชน หมู่ 12 มี น ้า จัด ตั งร ะ บ บ ป ร ะ ป า คุ้ม วังป ล า ดุก — — 300,000 300,000 300,000  15 ครัวเ รือน ประ ช า ช นมี น ้ า อุปโภ ค- ก องช่า ง

หมู่ 12  อุป โภ ค-บ ริ โภ ค อย่างท่ัวถึง ห มู่ 12 บริโภ คเ พียงพอ

42 โค ร งก าร ติด ตั งพลังงาน แส งอาทิ ตย์ เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี น ้าในก า ร พื นท่ี ห มู่ท่ี 1 — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แ ห่ง ประ ช า ช นมี น ้ า ใช้ ก องช่า ง

เพ่ือใช้น ้าจาก บ าด าล ใน ก าร เก ษ ตร เก ษ ตร ในก า รเ ก ษตรใน

ช่วงฤ ดู แ ล้ ง

43 โค ร งก าร ติด ตั งไฟส่องส ว่างส นาม กีฬา เพ่ือป ร ะชาชนมี ส ถ านท่ีออก ติ ดตั ง ไฟฟ้าส่ อง สว่าง โร ง เรียนบ้ าน — — 20,000        20,000        20,000        ติด ตั งไฟฟ้า ส่ องส ว่า งมี ส ถ า นท่ีออก ก้ า ลั งก า ย ก องช่า ง

โร งเรี ยน บ้ าน วังข อนสัก  หมู่ 3 ก้าลังก ายอย่างส ะด วก วัง ข อนสั ก จ้านวน   4    จุ ด   4   จุด

44 โค ร งก าร ก่อส ร้ างล านตาก อเนก ป ร ะส งค์ เพ่ือใช้เป็ นล านตาก ผ ล ผ ลิต กว้าง  16 ม. ยาว 16 ม. — — 200,000 200,000 200,000 ล า นตา ก ข นา ด ประ ช า ช นมี ล า นตา ก พืช ผ ล ก องช่า ง

หมู่ 1 ท างการเกษตร ห นา 0.10 ม. 16X 16 ม. ทา งก า รเ ก ษตร

45 โค ร งก าร ป รั บ ป รุ งฝ ายน ้าล้น กั นล้าห้วยส ม ป่ อย เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้าง 5 เม ตร ยาว 15 เม ตร — — 300,000 — — ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี น ้ า ใช้ ก องช่า ง

บ้ านท่ ากูบ  หมู่ท่ี 1 อย่างเพียงพอ ประ ชา ช นมี น ้ า อย่า งเ พียงพอ

ใช้เ พ่ิ ม ม า ก ขึ น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

หนา้ที ่47



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 โค ร งก าร ก่อส ร้ างร ะบ บ ป ร ะป าด้วยพลัง เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี น ้าในก า ร พื นท่ี ห มู่ท่ี 6 — — 500,000 500,000 500,000 1 แ ห่ง ประ ช า ช นมี น ้ า ไว้ใช้ใน ก องช่า ง

งานแส งอาทิ ต ย์ หมู่ 6 เก ษ ตร ในก า รเ ก ษตรในช่วง

ฤ ดู แ ล้ ง

47 โค ร งก าร ติด ตั งไฟฟ้าส่องส ว่างท างส าธ าร ณ เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี ค วาม ส ะ ด วก ติ ดตั ง ไฟฟ้าส่ อง สว่าง ท าง ห ลวง — 50,000 50,000 50,000 50,000 ติด ตัง ไฟฟ้าส่อ ง ส ว่าง ประ ช า ช นได้ รับควา ม ก องช่ าง

บ้ านหว้ยส้ม ป่ อย ม.7 ป ล อด ภั ยในชีวิตแล ะท รั พย์สิน จ้านวน 10  จุ ด 10 จุด ปล อด ภั ยในชีวิตแ ล ะ

ทรัพย์สิ น

48 โค ร งก าร ข ยายเข ต ไฟฟ้าภ ายในหมู่บ้ าน เพ่ือให้ป ร ะชาชนท่ีไม่ มี ไฟฟ้า ตามแบ บ ป ร ะมาณการ — — 100,000      100,000       100,000      ข ยา ยเ ข ตไฟฟ้า  6 จุดประ ช า ช น จ้า นวน  6 ก องช่ าง

โนนส ม บู ร ณ์ หมู่ 10 คุ้ม หมู หวาน  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าส่ วนภู มิ ภาค ครัวเ รือน มี ไฟฟ้า ใช้

49 โค ร งก าร ก่อส ร้ างร ะบ บ ป ร ะป า เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี น ้าอุป โภ ค  - ตามแบ บ มาตร ฐานข นาดกลาง — — 3,617,900 3,617,900 3,617,900 1  แ ห่ง ประ ช า ช น 320 ครัว ก องช่ าง

บ้ านท่ ากูบ  หมู่ 1 บ ริ โภ ค อย่างเพียงพอ เ รือนมี น ้ า ส ะ อา ด ใช้

50 โค ร งก าร ก่อส ร้ างร ะบ บ ป ร ะป า เพ่ือให้ป ร ะชาชนมี น ้าอุป โภ ค  - ตามแบ บ มาตร ฐานข นาดกลาง — — 3,617,900 3,617,900 3,617,900 1  แ ห่ง ประ ช า ช น 210 ก องช่ าง

บ้ านท่ ากูบ  หมู่ 9 บ ริ โภ ค อย่างเพียงพอ ครัวเ รือน มี น ้ า ส ะ อา ด ใช้

อย่า งพอเ พียง

51 โคร ง การ ก่ อสร้าง สนามกี ฬา เพ่ื อประชาชนจะได้ มี ส นาม กี ฬา ตี เส้ นสนามกี ฬา — — — 200,000 200,000 ร้อยล ะ  70 ประ ชา ช น ก อง 

ชุ มชนศาลากลาง บ้ าน ม.4 ในหมู่ บ้าน ติ ดตั ง เคร่ื อง ออกก้าลั ง กาย ได้ ใช้ส นา ม มี ส ถ า นท่ีออก ช่ าง

ให้ ร าษ ฎร กี ฬา  ก้ า ลั งก า ย

52 โคร ง การ ก่ อสร้าง สนามกี ฬา เพ่ื อประชาชนจะได้ มี ส นาม กี ฬา ตี เส้ นสนามกี ฬามาตร าฐาน — — — 1,200,000 1,200,000 ร้อยล ะ  70 ประ ชา ช น ก อง 

บ้ านซั บ สายออ ม.5 ในหมู่ บ้าน พร้อมอุ ป กร ณ์ออกก้าลั ง ได้ ใช้ส นา ม มี ส ถ า นท่ีออก ช่ าง

กายกลาง แจ้ ง กี ฬา  ก้ า ลั งก า ย

53 โครงก ารข ยายเสี ยงตาม ส ายในหมู่ บ้าน เพ่ื อประชาชนได้ รับข่าวส าร วาง สายล้าโพง3,000 ม. — — — 200,000 200,000 ร้อยล ะ  70 ประ ชา ช น ก อง 

ท่ากู บ ม.1 อย่างท่ัวถึ ง ติ ดตั ง ล้าโพง   12 ชุด ข องประ ช า ได้ รับข่า ว ช่ าง

พร้อมเคร่ื อง ข ยายเสี ยง  ช น ส า รท่ีเ ร็ว

54 โครงก ารข ยายเสี ยงตาม ส ายจาก บ้าน เพ่ื อประชาชนได้ รับข่าวส าร วาง สาย2,000 ม. — — — 150,000 150,000 ร้อยล ะ  70 ประ ชา ช น ก อง 

ผู้ใหญ่บ้าน ถึ ง คุ้ม อา่ง  ม.10 อย่างท่ัวถึ ง ติ ดตั ง ล้าโพง   6 ชุด ข องประ ช า ได้ รับข่า ว ช่ าง

พร้อมติ ดตั ง ข ยายเสี ยง ช น ส า รท่ีเ ร็ว
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55 โคร ง การ ข ยายเข ตเสี ยง ตามสาย ห มู่ท่ี 11 เพ่ือป ร ะชาชนได้ รับ ข่ าวสาร ป ร ะชาชนได้ รับ ข่ าวสาร — — — 150,000 150,000 ร้อยละ 70 ป ร ะชาชนได้ รับ ข่ าว กอง ช่าง

-จากท่ีท้าการ ก้านัน-คุ้มใต้พัฒ นา ท่ีเร็วขึ น ได้ รับ ฟัง เสี ยง สาร ชัดเจน 

-ท่ีท้าการ ก้านัน-คุ มหิ นดาด ตามสายท่ี

-ท่ีท้าการ ก้านัน – คุ้มซั บ น ้าใส ข ชัดเจน

56 โคร ง การ ป รับ ป รุง เสี ยง ตามสาย เพ่ือป ร ะชาชนมี เสี ยง ตามสาย ป ร ะชาชนมี เสี ยง ตามสาย — — — 150,000 150,000 เสี ยง ตามสาย ป ร ะชาชนได้ รับ ข่ าว กอง ช่าง

ภายใน ห มู่บ้ าน ม.5 ท่ีดี ขึ น ชัดเจนขึ น  สาร ชัดเจน 

57 โคร ง การ ป รับ ป รุง ข ยายเสี ยง ตามสาย เพ่ือป ร ะชาชนมี เสี ยง ตามสาย ป ร ะชาชนมี เสี ยง ตามสาย — — — 100,000 100,000 เสี ยง ตามสาย ป ร ะชาชนได้ รับ ข่ าว กอง ช่าง

ภายในห มู่บ้ าน ม.6 ท่ีดี ขึ น ชัดเจนขึ น  สาร ชัดเจน 

58 โคร ง การ  ป รับ ป รุง และข ยายร ะบ บ เสี ยง ตาม เพ่ือป ร ะชาชนมี เสี ยง ตามสาย ป ร ะชาชนมี เสี ยง ตามสาย — — — 100,000 100,000 เสี ยง ตามสาย ป ร ะชาชนได้ รับ ข่ าว กอง ช่าง

สายจากท าง เข้ าถึ ง ห มู่บ้ านวัง รัง   ม.8 ท่ีดี ขึ น ชัดเจนขึ น  สาร ชัดเจน 

59 โคร ง การ ป รับ ป รุง เสี ยง สามสายจาก เพ่ือป ร ะชาชนมี เสี ยง ตามสาย ป ร ะชาชนมี เสี ยง ตามสาย — — — 100,000 100,000 เสี ยง ตามสาย ป ร ะชาชนได้ รับ ข่ าว กอง ช่าง

บ้ านผู้ให ญ่ บ้ าน ถึ ง  วัดวัง อุ ดม ม.12 ท่ีดี ขึ น ชัดเจนขึ น  สาร ชัดเจน 

60 โคร ง การ เป ล่ียนห ม้ อแป ลง ไฟฟ้าห มู่ เพ่ือให้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ — — — 50,000 50,000 ป ร ะชาชน ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้า กอง ช่าง

บ้ านวัง ข อนสั ก  ห มู่ท่ี 3 อย่ าง เพียง พอ มี ไฟฟ้าใช้ ใช้ 

อย่ าง เพียง พอ

61 โคร ง การ ข ยายไฟฟ้าสาธ าร ณะ ห มู่ท่ี 4 เพ่ือให้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ — — — 50,000 50,000 ป ร ะชาชน ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้า กอง ช่าง

จากบ้ านนายป ร ะวิง  - นายสถิ ต อย่ าง เพียง พอ มี ไฟฟ้าใช้ ใช้ 

จากบ้ านนายชิง ชัย - นายด้าร ง  อย่ าง เพียง พอ

คุ้มนายป ร ะยู ร

จากบ้ านนายป ร ะวิง  - นายสมคิ ด
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62 โคร ง การ ข ยายเข ตไฟฟ้าสาธ าร ณะ เพ่ือให้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ — — — 50,000 50,000 ป ร ะชาชน ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้า กอง ช่าง

จากท าง เข้ าห มู่บ้ าน - บ้ านวัง รัง  อย่ าง เพียง พอ มี ไฟฟ้าใช้ ใช้ 

ห มู่ท่ี 8 อย่ าง เพียง พอ

63 โคร ง การ ไฟส่ อง สว่าง สนามฟุตซอล ห มู่ 5 เพ่ือให้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ — — — 100,000 100,000 ป ร ะชาชน ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้า กอง ช่าง

อย่ าง เพียง พอ มี ไฟฟ้าใช้ ใช้ 

อย่ าง เพียง พอ

64 โคร ง การ ป รับ ป รุง ซ่ อมแซมไฟฟ้าสาธ าร ณะ เพ่ือให้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้าใช้ — — — 100,000 100,000 ป ร ะชาชน ป ร ะชาชนมี ไฟฟ้า กอง ช่าง

ห มู่ท่ี 7 อย่ าง เพียง พอ มี ไฟฟ้าใช้ ใช้ 

จุ ดท่ี 1 สะพานวัด - ห มู่บ้ านห้ วยส้ มป่ อย อย่ าง เพียง พอ

จุ ดท่ี 2 ห้ วยส้ มป่ อย - โร ง แป้ ง  

65 โคร ง การ ป รับ ป รุง ร ะบ บ ป ร ะป าคุ้ม เพ่ือป รับ ป รุง ร ะบ บ ป ร ะป า ป ร ะชาชนมี น ้าป ร ะป าใช้ − − − 250,000 250,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นได้ ใช้น ้ า ประ ปา กอง ช่าง

สามแยก ห มู่ท่ี 1 ประ ชา ช นมี น ้ า ท่ีเ พียงพอ 

ประ ปา ใช้ 

66 โค ร งก าร ป รั บ ป รุ งร ะบ บ ป ร ะป าหมู่บ้ านนายจร  เพ่ื อปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา − − − 150,000 150,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นได้ ใช้น ้ า ประ ปา กอง ช่าง

หมู่ท่ี 3 ประ ชา ช นมี น ้ า ท่ีเ พียงพอ 

ประ ปา ใช้ 

67 โค ร งก าร ข ยายเข ต ป ร ะป าคุ้ม ร่ องแร่ เพ่ื อข ยายเข ตประปา ข ยายเข ตประปา − − − 150,000 150,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นได้ ใช้น ้ า ประ ปา กอง ช่าง

หมู่ท่ี 2 ประ ชา ช นมี น ้ า ท่ีเ พียงพอ 

ประ ปา ใช้ 

68 โค ร งก าร ข ยายเข ต ป ร ะป าเข้ าวัด โนนส ม บู ร ณ์ เพ่ื อข ยายเข ตประปา ข ยายเข ตประปา − − − 100,000 100,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นได้ ใช้น ้ า ประ ปา กอง ช่าง

หมู่ท่ี 10 ประ ชา ช นมี น ้ า ท่ีเ พียงพอ 

ประ ปา ใช้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานงบประมาณ

หนา้ที ่50



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

69 โคร ง การ ป รับ ป รุง ซ่ อมแซมข ยายเข ตป ร ะป า เพ่ื อปรับปรุงซ่ อม แ ซ ม ข ยาย เพ่ื อซ่ อม แ ซ ม ข ยายเข ตประปา − − 50,000 50,000 50,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นได้ ใช้น ้ า ประ ปา กอง ช่าง

ห มู่บ้ าน  ห มู่ท่ี 5 เข ตประปา ประ ชา ช นมี น ้ า ท่ีเ พียงพอ 

ประ ปา ใช้ 

70 โค ร งก าร ก่อส ร้ างร ะบ บ ป ร ะป าหมู่บ้ าน เพ่ื อก่ อส ร้างระบบประปา ระบบประปาหมู่ บ้าน − − − 3,618,000 3,618,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นได้ ใช้น ้ า ประ ปา กอง ช่าง

หมู ท่ี 9 มี ข นาด ใหญ่ ประ ชา ช นมี น ้ า ท่ีเ พียงพอ 

ประ ปา ใช้ 

71 โค ร งก าร ก่อส ร้ างร ะบ บ ป ร ะป าหมู่บ้ านคุ้ม วัง เพ่ื อก่ อส ร้างระบบประปา ก่ อส ร้างระบบประปา − − 200,000 200,000 200,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นได้ ใช้น ้ า ประ ปา

ป ล าดุก  หมู่ท่ี 12 ประ ชา ช นมี น ้ า ท่ีเ พียงพอ 

ประ ปา ใช้ 

72 โคร ง การ ขุ ดข ยายสร ะน ้าป ร ะป าห มู่ เพ่ื อประชาชนจะได้ ใช้น ้ า ข นาด ก ว้าง 45 เม ตร — — − 100,000 100,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นได้ ใช้น ้ า ประ ปา กอง ช่าง

บ้ านวัง รัง  ห มู่ท่ี 8 จาก ส ระน ้ าประปา ยาว   70  เม ตร ประ ชา ช นมี น ้ า ท่ีเ พียงพอ 

ประ ปา ใช้ 

73 โคร ง การ ก่ อสร้าง ฝายมข  2527 เพ่ือก่ อสร้าง ฝาย ฝายกว้าง  20 ม.สั นฝายสู ง  — — 900,000 900,000 900,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นได้ ใช้น ้ า ประ ปา กอง ช่าง

ห้ วยส้ มป่ อย  ห มู่ท่ี 1 2.50 ม. ผนั ง สู ง3.50 ม. ประ ชา ช นมี น ้ า ท่ีเ พียงพอ 

ประ ปา ใช้ 

74 โคร ง การ ข ยายเข ตไฟฟ้าแร ง ต้่า / แร ง สู ง เพ่ืออุด หนุนไฟฟ้าส่ววนภู มิ อุด หนุน ไฟฟ้า ส า ข า — — 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ไฟฟ้า ใช้ กอง ช่าง

ให้ แก่ ร าษ ฎร ภ าค  บ้า เหน็จณร งค์  , ส า ข า หน องบั ว ประ ชา ช นมี ไฟฟ้า อย่า งท่ัวถึ ง

ร ะ เหว ,ส า ข า จัตุรั ส  ใช้ 

รวม   74   โครงการ 3,305,จจจ 4,159,000 18,284,800 36,569,600 24,737,800

หนา้ที ่51



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  - 100,000     100,000      - 100,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านท่ากูบ หมู่ 1 ยาว 95 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ข้ึนร้อยละ 70

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จุดท่ี 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 198,000   -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านโป่งเกต หมู่ 2 ยาว 72 เมตร และจุดท่ี 2 ขนาดผิวจราจร คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร  ยาว 21 เมตร ข้ึนร้อยละ 70

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 100,000     100,000      -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 สายหน้าบ้านนายพิมพา ขนาดผิวจราจร คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร ข้ึน ร้อยละ 70

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซับสาย เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม.  หนา 0.15 ม. 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ออ หมู่ท่ี 5 ซอยบ้านนายบุญ ประดับวงษ์ คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

หนา้ที ่52



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 350,000     350,000     350,000       350,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายนอกหมู่บ้านวังกุง หมู่ 4 สายหน้าบ้านวังกุง ไป วัดถ้ าดงเข คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ข้ึน ร้อยละ 70

ยาว 1,000.00 เมตร

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 130,000  130,000      -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านวังกุง หมู่ 4 ยาว 100 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ข้ึน ร้อยละ 70

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 100,000   100,000      -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านซับสายออ หมู่ 5 ยาว 130 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ข้ึน ร้อยละ 70

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านท่าชวน 200,000    -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายนอกหมู่บ้านท่าชวน จากบ้านนางแก้ว จากหน้าบ้านนางแก้ว แสงชาติ ถึง คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

แสงชาติ ถึง อา่งเก็บน้ าห้วยส้มป่อย หมู่ 6 อา่งเก็บน้ าห้วยส้มป่อย ข้ึน ร้อยละ 70

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000   200,000     100,000      -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านท่าชวน หมู่ 6 สายหน้าบ้านนายหนุ่ย ไป คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

หน้าบ้านนายถนอม ขนาดผิวจราจร ข้ึน ร้อยละ 70

กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต ((คสล.)  - 200,000     200,000     200,000        200,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายนอกหมู่บ้านท่าชวน หมู่ 6 บ้านท่าชวน จากหน้าบ้านนายจิมม่ี คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

จากบ้านนายจิมม่ี ทองพิมพ์ ถึง ทองพิมพ์ ถึง สามแยกห้วยส้มป่อ ข้ึน ร้อยละ 70

สามแยกห้วยส้มป่อย (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

งบประมาณ

หนา้ที ่53



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านท่าชวน  -  - 200,000     200,000        200,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายนอกหมู่บ้านท่าชวน หมู่ 6 จากหน้าบ้านนายผอม หวังถ้ ากลาง ถึง คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

จากบ้านนายผอม หวังถ้ ากลาง บ้านนายจงกล หวังถ้ ากลาง ข้ึน ร้อยละ 70

ถึง นางจงกล หวังถ้ ากลาง (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 100,000    -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ 7 ยาว 48 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ข้ึน ร้อยละ 70

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  100,000    -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 8 ยาว 37 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ข้ึน ร้อยละ 70

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  200,000    -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 ยาว 76 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ข้ึน ร้อยละ 70

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) 1,400,000  1,400,000  1,400,000  1,400,000    1,400,000  มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายนอกหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์ จากหน้าบ้าน คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

นางกรองทอง ถึง บ้านนางดวงใจ ข้ึน ร้อยละ 70

(ถ.หมายเลข 4014)  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,000 เมตร

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ากูบ เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) 204,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม. 1 ซอยข้าง รพ.สต.ท่ากูบ คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่54



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต ((คสล.)  - 220,000    220,000    220,000       220,000    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายนอกหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์ จากหน้าบ้านนางล าดวน คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ถึง บ้านนางร าไพ ขนาดผิวจราจร ข้ึน ร้อยละ 70

กว้าง 5 เมตรยาว 700 เมตร

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  -  - 130,000     130,000       130,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 ยาว 100 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 130,000  130,000      -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านวังอุดม หมู่ 12 ยาว 100 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

20 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 215 เมตร 99,500     -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 หนา 0.12 เมตร พร้อมเกรดปรับเกล่ีย คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

เรียบผิวทาง ข้ึน ร้อยละ 70

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. หนา 0.5 128,700 128,700    128,700    128,700      128,700    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านโนนสมบูรณ์ ถึง บ้านท่าชวน สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 9,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. หนา 0.5 128,700 128,700    128,700    128,700      128,700    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายซับสะเดา บ้านวังขอนสัก ถึง สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 9,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

หนองสองห้อง บ้านท่ากูบ ม.3 ข้ึน ร้อยละ 70

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. หนา 0.5 128,700 128,700    128,700    128,700      128,700    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองแปน บ้านโนนสมบูรณ์ สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 9,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ถึง โคกหินต้ัง บ้านท่ากูบ ม.10 ข้ึน ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่55



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 4,000 ม. หนา 0.5 171,600  171,600    171,600    171,600       171,600    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายซับสะเดา บ้านวังขอนสัก ถึง สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 12,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

บ้านวังกุง ม.3 ข้ึน ร้อยละ 70

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 4,000 ม. หนา 0.5 171,600  171,600    171,600    171,600       171,600    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านโป่งเกต ไป ป่าช้าโป่งเกต ถึง สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 12,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

บ้านห้วยส้มป่อย ข้ึน ร้อยละ 70

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. หนา 0.5 128,700 128,700    128,700    128,700      128,700    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายโป่งเกต ไป หนองผักแว่น ม.2 สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 9,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 4,000 ม. หนา 0.5 171,600  171,600    171,600    171,600       171,600    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านวังรัง ไป หนองคล้อ ถึง ม.4 สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 12,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

บ้านโป่งเกต ข้ึน ร้อยละ 70

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 10,000 ม. หนา 0.5 429,000  429,000    429,000    429,000       429,000    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านซับสายออ ถึง บ้านซับน้ าใส ม.5 สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 30,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 10,000 ม. หนา 0.5 429,000  429,000    429,000    429,000       429,000    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายอ่างเก็บน้ าวังกุง ถึง บ้านซับน้ าใส สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 30,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ม.4 ข้ึน ร้อยละ 70

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 5,000 ม. หนา 0.5 214,500  214,500    214,500    214,500       214,500    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านซับสายออ ไป สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 15,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ถนนเข้าพระพุทธบาทเขายายหอม  ม.5 ข้ึน ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่56



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 5,000 ม. หนา 0.5 214,500  214,500    214,500    214,500       214,500    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายพนังนกแก้ว บ้านวังกุง ถึง สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 15,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

บ้านซับน้ าใส  ม.4 ข้ึน ร้อยละ 70

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 5,000 ม. หนา 0.5 214,500  214,500    214,500    214,500       214,500    มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองด่ัง บ้านโป่งเกต ไป ห้วยน้ าเย็น สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 15,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

บ้านร้านหญ้า ต.หนองโดน  ม. 2 ข้ึน ร้อยละ 70

33 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 1,000 100,000    -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

หมู่ 1 จากโคกหินต้ัง - หนองแปน ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

34 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 1,500  - 150,000      -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

หมู่ 2 จากป่าช้า - ห้วยส้มป่อย ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

35 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 2,100  -  - 210,000     210,000       210,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

หมู่ 2 จากโป่งเกต-ดงพอง ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

36 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 2,000  -  - 200,000     200,000        200,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

จากโป่งเกต-หนองด่ัง-หนองพันจอก ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ม.2 ข้ึน ร้อยละ 70

37 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 1,000 100,000    -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

 หมู่ 3 สายห้วยม่วง ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่57



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 1,000  -  - 100,000     100,000        100,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

บ้านซับสายออ หมู่ 5 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

39 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 2,000  -  - 200,000     200,000        200,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

ถนนรอบอ่างเก็บน้ าวังกุง ม. 4 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

40 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000  - 250,000      -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ 1 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

สายเสือร้องไห้ - หนองแปน ข้ึน ร้อยละ 70

41 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 250,000   -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ 2 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

สายสามแยกสาธารณประโยชน์โป่งแดง ข้ึน ร้อยละ 70

42 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 2,000  -  - 200,000     200,000        200,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ 3 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

สายทางแยกบ้านนายต๋ิม ข้ึน ร้อยละ 70

43 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 250,000  250,000     250,000     250,000       250,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ 4 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

จากห้วยระเหวน้อย - พนังนกแก้ว ข้ึน ร้อยละ 70

44 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 1,200 150,000   150,000     150,000     150,000        150,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ 6 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

จากบ้านท่าชวน - วัดป่าหลังเก้ิง ข้ึน ร้อยละ 70

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังกุง เพ่ือก่อสร้างไหล่ทางถนน กว้าง 1.30 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 

หมู่ท่ี 4 คสล. ม. 

งบประมาณ

หนา้ที ่58



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 250,000   -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ 7 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

สายห้วยส้อมป่อย - ร่องแร่ ข้ึน ร้อยละ 70

46 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000  - 250,000      -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ 8 สายบ้านวังรัง - โป่งเกต ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

47 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000  -  - 250,000     250,000       250,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ 8 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

สายบ้านวังรัง - โนนสะอาด ข้ึน ร้อยละ 70

48 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 250,000  250,000     250,000     250,000       250,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตรบ้านซับน้ าใส หมู่ 11 ขนสินค้าทางการเกษตร สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

49 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8.00 ม.  125,000  125,000     125,000     125,000       125,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านวังกุง หมู่ 4  ยาว 1,000 ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

50 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8.00 ม.  37,500    37,500      37,500      37,500         37,500      มีถนนส าหรับการ นักเรียน และประชาชน กองช่าง

ถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านโป่งเกต  ม.2  ยาว 300 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ได้รับความสะดวกในการ

ข้ึน ร้อยละ 70 คมนาคม

51 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 6.00 ม.  ยาว 300 ม. 1,049,400   -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนคอนกรีตสายสามแยกตลาดนัด- หนา 0.15 ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

หน้าวัดท่ากูบ ม.1 ข้ึน ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่59



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4.00 ม.  ยาว 700 ม. 1,632,400   -  -  -  - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนคอนกรีตสายทางเข้าวัดซับสายออ หนา 0.15 ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ม.5 ข้ึน ร้อยละ 70

53 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพือให้การคมนาคมสะดวก ถนนลูกรังทุกสายในเขตพ้ืนท่ี 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000    1,500,000  มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลูกรังถนนทุกสายในต าบลท่ากูบ ต าบลท่ากูบ คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ม. 1 ข้ึน ร้อยละ 70

54 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านโป่งเกต 50,000      -  -  -  - มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

ภายในหมู่บ้านโป่งเกต  ม.2 และกัดเซาะถนน จ านวน 10 จุด คมนาคมท่ีสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ข้ึน ร้อยละ 70

55 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย 50,000     50,000       50,000       50,000           - มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

ภายในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย ม7 และกัดเซาะถนน จ านวน 10 จุด คมนาคมท่ีสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ข้ึน ร้อยละ 70

56 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านท่ากูบ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย  - 50,000        -  -  - มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

สายหนองเกต-นานายเดช  ม.1 และกัดเซาะถนน จ านวน 1 จุด คมนาคมท่ีสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ข้ึน ร้อยละ 70

57 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านวังกุง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านโป่งเกต 50,000      -  -  -  - มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

ม.4 และกัดเซาะถนน จ านวน 10 จุด คมนาคมท่ีสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ข้ึน ร้อยละ 70

58 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน 3 Q 0.40 265,000   -  -  -  - มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

คสล. บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 1 และกัดเซาะถนน เมตร จ านวน 122 ท่อน และวางท่อ คมนาคมท่ีสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ระบายน้ า คสล. ช้ัน 3 Q 0.60 เมตร ข้ึน ร้อยละ 70

จ านวน 59 ท่อน และบ่อพักพร้อมฝา

บ่อพัก จ านวน 23 บ่อ

งบประมาณ

หนา้ที ่60



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม คันดิน เพ่ือป้องกันการพังทลายของ ปรับปรุง ซ่อมแซม คันดินอา่งเก็บน้ า 200,000   200,000     200,000     200,000        200,000     1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน กองช่าง

อ่างเก็บน้ าวังกุง หมู่ 4 คันดินสันฝายอา่งเก็บน้ าวังกุง วังกุง หมู่ 4 การอุปโภค บริโภค 

ได้เพียงพอ

60 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม คันดิน เพ่ือป้องกันการพังทลายของ ปรับปรุง ซ่อมแซม คันดินฝายก้ันน้ า 200,000    -  -  -  - 1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน กองช่าง

ฝายก้ันน้ าบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 คันดินสันฝายบ้านซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 การอุปโภค บริโภค 

ได้เพียงพอ

61 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าริมทาง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะถนน สร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน 150,000   150,000      -  -  - มีถนนส าหรับการ เป็นร่องระบายน้ า กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 และน้ าท่วมขัง หมู่บ้านซับสมบูรณ์ ระยะทาง 300 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ข้ึน ร้อยละ 70

62 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือป้องกันการกัดเซาะถนน ขุดลอกร่องระบายน้ า 150,000   150,000      -  -  - มีถนนส าหรับการ ร่องระบายน้ าไม่อุดตัน กองช่าง

ภายในหมู่บ้านโป่งเกตุ ม.2 และน้ าท่วมขัง บ้านโป่งเกต คมนาคมท่ีสะดวก สามารถระบายน้ าได้ดี

ข้ึน ร้อยละ 70

63 โครงการขุดสระสาธารณะประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 40,000      -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านท่าชวน หมู่ 6 เกษตร และอุปโภค-บริโภค (รายละเอยีดก่อสร้างตามแบบ อบต. เกษตรและอุปโภค-บริโภค

บ้านเพชรก าหนด) อย่างเพียงพอ

64 โครงการขุดสระสาธารณะประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 40,000      -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 เกษตร และอุปโภค-บริโภค (รายละเอยีดก่อสร้างตามแบบ อบต. เกษตรและอุปโภค-บริโภค

บ้านเพชรก าหนด) อย่างเพียงพอ

65 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 150,000   150,000     150,000     150,000        150,000     24 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบท้ัง 12 หมู่บ้าน เกษตร และอุปโภค-บริโภค เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

หนา้ที ่61



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

66 ขุดลอกสระน้ าวัดบ้านโป่งเกต เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระน้ าบ้านโป่งเกตเพ่ือกักเก็บ 10,000      - 10,000        -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

หมู่ 2 เกษตร และอุปโภค-บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

67 ขุดขยายสระน้ าบ้านซับน้ าใส หมู่ 11 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดขยายสระน้ าบ้านซับน้ าใส หมู่ 11 30,000      -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

คุ้มหินดาด เกษตร และอุปโภค-บริโภค ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

68 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระน้ าบ้านโป่งเกตเพ่ือกักเก็บ 10,000      - 10,000        -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 เกษตร และอุปโภค-บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

69 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระน้ าบ้านโป่งเกตเพ่ือกักเก็บ 10,000      - 10,000        -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 เกษตร และอุปโภค-บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

70 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระน้ าบ้านโป่งเกตเพ่ือกักเก็บ 10,000      - 10,000        -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 เกษตร และอุปโภค-บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกษตรและอุปโภค-บริโภค

คุ้มหินดาด อย่างเพียงพอ

71 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระน้ าบ้านโป่งเกตเพ่ือกักเก็บ 10,000      - 10,000        -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 เกษตร และอุปโภค บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกษตรและอุปโภค-บริโภค

คุ้มซับปลาฝา อย่างเพียงพอ

72 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านท่ากูบ คุ้มหินกอง 100,000    -  -  -  - 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านท่ากูบ หมู่ 1 คุ้มหินกอง อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

งบประมาณ

หนา้ที ่62



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งเกต 100,000    -  -  -  - 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านโป่งเกต หมู่ 2 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง บริเวณหอประปา เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

74 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังกุง 100,000    -  -  -  - 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านวังกุง หมู่ 4 คุ้มหนองไม้เปราะ ม.4 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง คุ้มหนองไม้เปราะ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

75 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสมบูรณ์ 100,000    -  -  -  - 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง บริเวณหอประปา เกษตรและอุปโภค-บริโภค

บริเวณหอประปา อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

76 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านซับน้ าใส 100,000    -  -  -  - 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง คุ้มซับน้ าใส เกษตรและอุปโภค-บริโภค

คุ้มซับน้ าใส อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

77 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านซับน้ าใส 100,000    -  -  -  - 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง คุ้มหินดาด เกษตรและอุปโภค-บริโภค

คุ้มหินดาด อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

78 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังอุดม 100,000    -  -  -  - 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านวังอุดม หมู่ 12 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง คุ้มหินหร่อง เกษตรและอุปโภค-บริโภค

คุ้มหินหร่อง อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี 60,000     60,000       60,000       60,000          60,000       24 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบท้ัง 12 หมู่บ้าน ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

งบประมาณ

หนา้ที ่63
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

80 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะ สายทางเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ 5  - 300,000      -  -  - 1 แห่ง การสัญจรไป-มา สะดวก กองช่าง

บ้านซับสายออ หมู่ 5 ถนน ซอย 1 กว้างเฉล่ีย 1.80 x 1.50 เมตร

81 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สข้ามห้วยหินแตก 700,000   -  -  -  - 1 แห่ง การสัญจรไป-มา สะดวก กองช่าง

บ้านท่าชวน หมู่ 6 ถนน  3 ช่อง

82 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สข้ามล าห้วย  - 300,000      -  -  - 1 แห่ง การสัญจรไป-มา สะดวก กองช่าง

บ้านวังรัง หมู่ 8 ถนน บ้านวังรัง  -  - 300,000      -  -

83 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สข้ามห้วยม่วง  - 500,000      -  -  - 1 แห่ง การสัญจรไป-มา สะดวก กองช่าง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 ถนน  2 ช่อง

84 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สบ้านซับน้ าใส  - 300,000      -  -  - 1 แห่ง การสัญจรไป-มา สะดวก กองช่าง

บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 ถนน

85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 1 100,000    -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ 1 คุ้มฟ้าสีทอง และอุปโภค-บริโภค คุ้มฟ้าสีทอง เกษตร และอุปโภค-บริโภค

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 3 100,000    -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 และอุปโภค-บริโภค บ้านวังขอนสัก เกษตร และอุปโภค-บริโภค

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 4 100,000    -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านวังกุง หมู่ 4 และอุปโภค-บริโภค บ้านวังกุง เกษตร และอุปโภค-บริโภค

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 6 100,000    -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ 6 ล าห้วยหินแตก และอุปโภค-บริโภค ล าห้วยหินแตก เกษตร และอุปโภค-บริโภค

89 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 7 100,000    -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ 7 และอุปโภค-บริโภค บ้านห้วยส้มป่อย เกษตร และอุปโภค-บริโภค

งบประมาณ

หนา้ที ่64



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

90 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 12 100,000    -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านวังอุดม หมู่ 12 และอุปโภค-บริโภค บ้านวังอุดม เกษตร และอุปโภค-บริโภค

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าล้น หมู่ 3 100,000    -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 และอุปโภค-บริโภค บ้านวังขอนสัก เกษตร และอุปโภค-บริโภค

92 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ ระยะทาง 12 กิโลเมตร 100,000    -  -  -  - คลองส่งน้ าคอนกรีต ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านโป่งเกต หมู่ 1 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ยาว 12 กิโลเมตร เกษตร และอุปโภค-บริโภค

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าซอย เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร  — — 200,000     200,000        200,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายชีพ  ม.2 (รายละเอยีดตแบบ อบต.ก าหนด) คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

94 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร — 9,000,000  9,000,000  9,000,000    9,000,000  มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากโป่งเกต - ร้านหญ้า ม.2 ยาว 9,500  เตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

95 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 1,5000 ม. — 150,000     150,000     150,000        150,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรจากไร่นายน้อย - ศาลเจ้าพ่อ ขนส่งสินค้าทางการ คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 3 กษตรสะดวก ร้อยละ 70

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — — 200,000     8,000,000    8,000,000  มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนสาย ทช 4014 บริเวณสามแยก ยาว  2,800  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หินร่อง - วัดถ้ าดงเข - วังกุง ม 4 (รายละเอยีดตแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่65



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — 9,000,000  — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนน ทล. 2354 บริเวณบ้านวังกุง - ยาว  5,200  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านซับน้ าใส - ท่าบอน ม.11  (รายละเอยีดตแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4  เมตร   — — 100,000     100,000        100,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายจาก ทล. 2354 บริเวณ คุ้มอ่าง ยาว  100  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านวังกุง หมู่ 4 - บ้านนายชลอ (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — 200,000     — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายนาท หมู่ 5 ยาว  500  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ครูทรงสันต์ ถึง บ้านนายบัวลี ม.7 ยาว  500  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   — — 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ห้วยวังรัง- ปากทางเข้าหมู่บ้าน ยาว  800  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.4 (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   — — 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเดิม - ล าห้วยวังรัง  ม.4 ยาว  200  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่66



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

103 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   — — 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเดิม - ลานตาก ม.9 ยาว  200  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 4 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — — 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ ยาว  500  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 5 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — — 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ ยาว  500  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 2 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — — 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ ยาว  500  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — — 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วังกุง-บ้านซับน้ าใส  (คุ้มซับปลาผา) ยาว  3,200    เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.4 (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

108 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   — — 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วังอุดม  -  วัดถ้ าสลักได - คุ้มหินร่อง ยาว  3,200    เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.12 (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่67



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — — 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ท่าชวน - บ้านห้วยส้มป่อย ยาว   700     เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 6 (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   — — 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้านท่าชวน - คุ้มพ่อน้อย หมู่ท่ี 6 ยาว   500     เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

111 โครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6  เมตร   — 10,000,000 — 10,000,000 10,000,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place ยาว   5,000    เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

Recycling สายบ้านโป่งเกต – วังข่ือ หมู่ท่ี 6 (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 46 ม. 98,000 98,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บ้านโนนสมบูรณ์ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยก่า 184 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ตร.ม. และลงดินไหล่ทางสองข้าง กว้าง ร้อยละ 70

ข้างล่ะ 0.50 ม. พิกัดE0789620 

N 1729645 E0789583 

N 1729677

113 .โครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุดสามแยกโป่งเกต-เข่ือนล่ัน — — 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place กว้าง  8 เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

Recycling สายบ้านท่ากูบ – โป่งเกต หมู่ท่ี 2 ยาว  4,000   เมตร ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่68



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

114 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากกังหันลม-วัดถ้ าดงเข 200,000 200,000 — — — 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากกังหันลม- วัดถ้ าดงเข หมู่ 3 ในการคมนาคม

115 โครงการปรับปรุงถนนจากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงถนนจากบ้านเลขท่ี138 200,000 200,000 — — — 1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เลขท่ี 138 ไปประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 ไปประปาหมู่บ้านหมู่ 4 ในการคมนาคม

116 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากถนน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะ — 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

2054 ถึงวัดซับสายออ หมู่ท่ี 5 ทาง 1 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

117 โครงการปรับปรุงถนนทางการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะทาง 1.5 — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากท่าหินแตก-ฟาร์มไก่ ม.6 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

118 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนนระยะทาง 3.5 กิโลเมตร — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้านท่ากูบ-บ้านท่าชวน ม.1 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

119 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหลังอ่าง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะทาง 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถึง บ้านโนนส าราญ หมู่ 10 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่69



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

120 โครงการปรับปรุงถนนทางการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะทาง 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านโนนสมบูรณ์คุ้มอ่าง ถึง ท่าชวน กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.10 ร้อยละ 70

121 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลักใน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่บ้านซับสมบูรณ์ ม.9 ทาง  800 เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

122 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะ — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ทุกซอยภายในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ ทาง  800 เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.9 ร้อยละ 70

123 โครงการสร้างถนนหินคลุกจากถนน2054 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนนระยะทาง 2 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คมนาคมสะดวก ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ฝายน้ าล้น ร้อยละ 70 เกษตรและอุปโภค-บริโภค 

อย่างพียงพอ

124 โครงการสร้างถนนหินคลุกจากบ้านวังกุง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนนระยะทาง 2 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คมนาคมสะดวก ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ถึง บ้านซับน้ าใส  ม.11 ร้อยละ 70 เกษตรและอุปโภค-บริโภค 

อย่างพียงพอ

125 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซับน้ าใส- บ้านวังกุง  ม.11 ทาง  3 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่70



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

126 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซับน้ าใส- ท่าศิลา-ท่าบอน  ม.11 ทาง  3 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

127 โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ของหมู่บ้าน หมู่ 3 และอุปโภค-บริโภค เกษตรและอุปโภค-

บริโภค อย่างพียงพอ

128 โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ของหมู่บ้านซับสายออ หมู่ 5 และอุปโภค-บริโภค เกษตรและอุปโภค-บริโภค 

อย่างพียงพอ

129 โครงการขุดลอกคลองจากถนนหลัก เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ถึง ห้วยโปงพัชรี หมู่4 และอุปโภค-บริโภค เกษตรและอุปโภค-บริโภค 

อย่างพียงพอ

130 โครงการวางท่อระบายน้ าตามถนนภายใน เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังและกัด ตามถนนในหมู่บ้านโป่งเกต จ านวน 10 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ กองช่าง

หมู่บ้านโป่งเกตุ  ม.2 เซาะถนน อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

ส าหรับการอุปโภค-บริโภค และ

การเกษตรกรรมครัวเรือน

131 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) จากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านนางจ าปี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นางจ าปี พ้นโศก- บ้านนายบุญเกิด พ้นโศก - บ้านนายบุญเกิด เส่ียงบุญ คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

เส่ียงบุญ หมู่ 2 ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่71



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

132 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) ซอยบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านผู้ใหญ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ผู้ใหญ่บ้าน ถึง ป่าช้า หมู่2 บ้าน ถึง ป่าช้า ระยะทาง 500 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

133 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) ซอยหน้า เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ซอยหน้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

โรงเรียน-บ้านนายประทวน หมู่2 โรงเรียน-บ้านนายประทวน คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

134 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) จากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) จากบ้านนาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นายทองสุข มาตรังศรี-บ้านนายอาชีพ ทองสุข มาตรังศรี-บ้านนายอาชีพ ม่ันคง คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม่ันคง หมู่ 2 ร้อยละ 70

135 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) ร่องแร่จาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน(คสล.) ร่องแร่จาก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านพ่อสมัคร พิกุล - บ้านนางล้ า พิกุล บ้านพ่อสมัคร พิกุล - บ้านนางล้ า พิกุล คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 หมู่ 2  หมู่ 2 ร้อยละ 70

136 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) จากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน(คสล.) จากบ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นางล้ า พุล- บ้านนางมณีจัน ดีน้อย นางล้ า พุล- บ้านนางมณีจัน ดีน้อย คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 หมู่ 2  หมู่ 2 ร้อยละ 70

137 โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางกลาง เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ม.2 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 2 ใช้ในการคมนาคมได้สะดวก คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

รวดเร็ว ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่72



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

138 โครงกาปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าหมู่4 เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัย ปรับปรุงซ่อมแซม อา่งเก็บน้ าหมู่ 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ กองช่าง

แล้ง เพ่ือเป็นแหล่งน้ าต้นทุน อุปโภค-บริโภคอย่าง

ส าหรับการอุปโภค-บริโภค และ เพียงพอ

การเกษตรกรรมครัวเรือน

139 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ท าการจัดหาพร้อมติดต้ังกล้องวงจรปิด — 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกล้องวงจรปิด ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ทรัพย์สิน จ านวน 4 จุด ท่ีติดต้ัง ชีวิตและทรัพย์สิน

140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. — 199,000 199,000 199,000 199,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หน้าบ้านนายค ามาย ประดับวงษ์ - ไร่นาง หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หนูอี๊ด แขนอก บ้านท่ากูบ หมู่ 1 372  ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0792180  N 1729862

        E 0792139  N 1729962

141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. — 199,000 199,000 199,000 199,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วัดบ้านโป่งเกต-ป่าช้า บ้านโป่งเกต หมู่ 2 หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

372  ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0791159  N 1725480

        E 0791169  N 1725590

งบประมาณ

หนา้ที ่73



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. — 130,000 130,000 130,000 130,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายต๋ิม บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

240 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0788313  N 1731522

        E 0788832  N 1731460

143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. — 98,000 98,000 98,000 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายชะลอ คุ้มอ่างเก็บน้ าวังกุง หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 4 184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0789180  N 1735640

        E 0789182  N 1735566

144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. — 98,000 98,000 98,000 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายเปรม คุ้มหนองไม้เปราะ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านวังกัง หมู่ 4 184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0785418  N 1733317

        E 0785447  N 1733277

งบประมาณ

หนา้ที ่74



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. — 98,000 98,000 98,000 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายทา ฤทธ์ิจรูญ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านซับสายออ หมู่ 5 184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 078478  N 1732343

        E 0783432  N 1732356

146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. — 199,000 199,000 199,000 199,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายชายชาญ ประดับวงษ์ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านท่าชวน หมู่ 6 372 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0789853  N 1727729

        E 0789945  N 1727701

147 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  46 ม. — 98,000 98,000 98,000 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายห้วยบง-ร่องแร่ บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ 7 หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

14 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0791920  N 1728678

        E 0791889  N 1728635

งบประมาณ

หนา้ที ่75



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

148 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. — 98,000 98,000 98,000 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายห้วยบง-ร่องแร่ บ้านวังรัง หมู่ 8 หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0787083  N 1726775

        E 0787048  N 1726784

149 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  93 ม. 199,000 199,000 199,000 199,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอย 2 (ซอกตะเคียน) บ้านซับสมบูรณ์ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 9 372 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0782883  N 1732817

        E 0782836  N 1732764

150 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  46 ม. — 98,000 98,000 98,000 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แยกบ้านนางร าดวนผาดี -โรงสูบน้ าประปา หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0789753  N 1730456

        E 0789783  N 1730411

งบประมาณ

หนา้ที ่76



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. — 98,000 98,000 98,000 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หน้าบ้านนางร าไพ-บ้านนายชาตรี หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0785435  N 1735585

        E 0785401  N 1735617

152 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. — 98,000 98,000 98,000 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายวังปลาดุ บ้านวังอุดม หมู่ 12 หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0787071  N 1731545

        E 0787078  N 1731494

153 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 95 ม — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านท่ากูบ หมู่ 1 (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด) คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

154 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก กว้างเฉล่ีย 4.00 ม.ยาว 1,500 ม. — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ 1 จากโคกหินต้ัง-หนองแปน สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่77



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

155 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ีการ เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก กว้างเฉล่ีย  5 ม.ยาว 2,000 ม. — 250,000 250,000 250,000 250,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรหมู่ 1 สายเสือร้องไห้ สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

156 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก กว้างเฉล่ีย  6 ม.ยาว 300 ม. — 1,049,400 1,049,400 1,049,400 1,049,400 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายสามแยกตลาดนัดท่ากูบ หมู่ 1- หน้าวัด หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ท่ากูบ หมู่ 1 ร้อยละ 70

157 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านท่ากูบ- เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังและกัดเซาะตามถนนในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย — 50,000 50,000 50,000 50,000 มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

สายหนองเกต-นานายเดช ม.1 ถนน จ านวน 1 จุด คมนาคมสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ร้อยละ 70

158 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน 3Q 0.40 ม — 265,000 265,000 265,000 265,000 มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

คสล. บ้านท่ากูบ หมู่ 1 และกัดเซาะถนน จ านวน 122 ท่อน แลละวางท่อระบายน้ า คมนาคมสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

คสล. ช้ัน 3Q 0.60  ม. จ านวน 59 ท่อน ร้อยละ 70

และบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก จ านวน 23 บ่อ

159 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่ากูบ เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านท่ากูบ คุม้หินกอง — 100,000 100,000 100,000 100,000  1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

หมู่ 1 คุ้มหินกอง และ อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง เกษตรและอุโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

160 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด คุ้มฟ้าสีทอง — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

 คุ้มฟ้าสีทอง หมู่ 1 และอุปโภค-บริโภค หมู่ 1 เกษตรและอุโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

หนา้ที ่78



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

161 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน — 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนท่อระบายน้ า เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

ท่ากูบ หมู่ 1 และกัดเซาะถนน ลดการกัดเซาะของถนน

162 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก — — — 100,000        100,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 สายบ้านนายพิมพา ขนาดพิวจราจร คมนาคมท่ีสะดวก ในการคมนาคม

กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. ข้ึน ร้อยละ 70

163 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. — 200,000     — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตร สายทางแยกบ้านนายต๋ิม ขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 3 ร้อยละ 70

164 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 และอุโภค-บริโภค บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 ในการเกษตร และ

อุปโภค-บริโภค

165 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าล้น บ้านวังขอนสัก — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 และอุโภค-บริโภค หมู่ 3 ในการเกษตร และ

อุปโภค-บริโภค

166 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนน สาย2354 - ซอยบ้านนายชะลอ (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บุญส่ง  หมู่ 4 ร้อยละ 70

167 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนน สาย2354 - ซอยบ้านนายเปรม (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

เลิศประเสริฐ หมู่ 4 ร้อยละ 70

หนา้ที ่79



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

168 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายค าอยู่ โคตรมงคุณ-บ้านนาย (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ทันใจ ปัทเขมายัง หมู่ 4 ร้อยละ 70

169 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายสมหวัง ศรีชัยยัน- บ้านนายแคล้ว (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

สาระ หมู่ 4 ร้อยละ 70

170 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายฉลอง สุจ านงค์- บ้านนาย (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ค าอยู่ โคตรมงคุณ หมู่ 4 ร้อยละ 70

171 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายประวิง มอญจัตุรัส-บ้านน (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 นางสถิต สร้อยทองดี หมู่ 4 ร้อยละ 70

172 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว1,000 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายมังกร - บ้านนายน้อย หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 หมู่ 6 ร้อยละ 70

173 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางละออง พิพิธกุล- บ้านนางทองดี คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร่วมญาติ หมู่ 6 ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่80



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

174 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว  150 ม. — 200,000 200,000 200,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางวาสนา นาเจริญ- ถึงสามแยก คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่บ้านท่าชวน หมู่ 6 ร้อยละ 70

175 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว  1,000 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางพันธ์ แก่นร้านหญ้า-บ้านนายน้อย คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

รวดชัยภูมิ หมู่ 6 ร้อยละ 70

176 โครงการขุดสระสาธาณะประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในเกษตร พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. — 40,000 40,000 40,000 40,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านท่าชวน หมู่ 6 และอุปโภค-บริโภค เกษตรและอุปโภค-บริโภค

177 โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะถนน ก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์สข้ามห้วยหินแตก — 70,000 70,000 70,000 70,000 1 แห่ง การสัญจรไป-มา สะดวก กองช่าง

บ้านท่าชวน หมู่ 6 3 ช่อง

178 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 6 — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ท าการ กองช่าง

หมู่ 6 ล าห้วยหินแตก และอุปโภค-บริโภค ล าห้วยหินแตก เกษตรและอุปโภค-บริโภค

179 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่งสินค้า กว้าง 6 เมตร ยาว  5,000   ม. — 215,000 215,000 215,000 215,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายห้วยส้มป่อย ไป ดอนคนิง ออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน หนา0.5 ม. ปริมาตร 15,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 7 ร้อยละ 70

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่งสินค้า กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือ 153,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ ม.9 ซอย 6 ทางเข้าวัด ออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  300  ตร.ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ซับสมบูรณ์ ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่81



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

180 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี7 ยาว 48 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

181 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ีการ เพ่ือให้ การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. — 250,000 250,000 250,000 250,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เกษตร หมู่ 7สายห้วยส้มป่อย-ร่องแร่ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

182 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

บ่อพักภายในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย ม. 7 และกัดเซาะถนน จ านวน 10 จุด คมนาคมสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ร้อยละ 70

183 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 7 — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ 7 และอุปโภค-บริโภค บ้านห้วยส้มป่อย เกษตร และอุปโภค-บริโภค

184 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. — 130,000 130,000 130,000 130,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คุ้มนายสมพงษ์- บ้านนางนิตย์ หมู่ 8 ยาว 100  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

185 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. — 260,000 260,000 260,000 260,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คุ้มนางน้อย- ฟาร์มไก่  หมู่ 8 ยาว  200 ม. หนา 0.15ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่82



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

186 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. — 260,000 260,000 260,000 260,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ล าห้วย- คุ้มบ้านนายจารึก  หมู่ 8 ยาว  200 ม. หนา 0.15ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

187 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. — 260,000 260,000 260,000 260,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายจารึก- บ้านนางสายพิน  หมู่ 8 ยาว  200 ม. หนา 0.15ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

188 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5ม. — 250,000 250,000 250,000 250,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางศยามล- ถนน  หมู่ 8 ยาว  150 ม. หนา 0.15ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

189 โครงการวางท่อระบายน้ าในหมู่บ้านวังรัง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านวังรัง จ านวน 10 จุด — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

หมู่ 8 และกัดเซาะถนน คมนาคมสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ร้อยละ 70

190 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่งสินค้า กว้าง 6 เมตร ยาว  3,000   ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านวังรัง- บ้านท่าชวน  หมู่ 8 ออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน หนา0.5 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

191 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 ยาว 76 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ท่ากู ก าหนด) ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่83



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

192 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คันดินฝาย เพ่ือป้องกันการพังทลายของ ปรับปรุง ซ่อมแซม คันดินฝายก้ันน้ า — 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ กองช่าง

ก้ันน้ าบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 คันดินสันฝายบ้านซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 ในการอุปโภค-บริโภค

193 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าริมทาง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะถนน สร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน — — 150,000 150,000 150,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 และน้ าท่วมขัง หมู่บ้านซับสมบูรณ์ ระยะทาง 300 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

194 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายทองพลู-ถึงบ้านนางสาวมาลินี 500 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 10 ร้อยละ 70

195 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากถนนลาดยาง- บ้านโนนสมบูรณ์ 500 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 10 ร้อยละ 70

196 โครงการปรับปรุงฝายก้ันน้ าเพ่ือใช้ประปา เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุง ฝายก้ันน้ า หางล าห้วย — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

และการเกษตรหางล าห้วยม่วง หมู่ 10 และอุโภค-บริโภค ม่วง เกษตร และอุโภค-บริโภค

197 โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดนัดบ้าน เพ่ือการใช้งานอย่างมี ซ่อมแซม ปรับปรุง ตลาดนัด หมู่ 10 — 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

โนนสมบูรณ์ หมู่ 10 อย่างมีประสิทธิภาก แหล่งค้าขายท่ีมี

ประสิทธิภาพ

198 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ขุดลอกสระน้ าบ้านโนนสมบูรณ์เพ่ือกักเก็บ — 10,000 10,000 10,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 และอุปโภค-บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

หนา้ที ่84



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

199 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสมบูรณ์ — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 และอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง บริเวณหอประปา เกษตรและอุโภค-บริโภค

บริเวณหอประปา อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

200 โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะถนน ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สข้ามห้วยม่วง — — 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง การสัญจรไป-มาก กองช่าง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 2  ช่อง

201 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุดบ้านนายไหล่ ถึงบ้านนางร าไพ — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากจุดบ้านนายไหล่ ถึงบ้านนางร าไพ กว้าง 5 ม. ยาว 600  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 11 ร้อยละ 70

202 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุด 3 แยกกองทุน ถึงบ้านนายไพวัลย์ — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

3 แยกกองทุน - บ้านนายไพวัลย์ กว้าง 4 ม. ยาว 250  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 11 ร้อยละ 70

203 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุดคุ้มวังปลาดุก-คุ้มหินร่อง — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คุ้มวังปลาดุก - คุ้มหินร่อง กว้าง 4 ม. ยาว 1,000   ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 12 ร้อยละ 70

204 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุดวัดวังอุดม -คุ้มหินร่อง — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วัดวังอุดม-คุ้มหินร่อง กว้าง 4 ม. ยาว 1,800   ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 12 ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่85



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

205 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุดคุ้มนายเสมอ กล้ารอด - คุ้มหินร่อง — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากคุ้มนายเสมอ กล้ารอด - คุ้มหินร่อง กว้าง 4 ม. ยาว 1,500   ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ 12 ร้อยละ 70

206 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. — — 130,000 130,000 130,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านวังอุดม หมู่ 12 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

207 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตรและ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังอุดม — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าเพ่ือการ กองช่าง

บ้านวังอุดม หมู่ 12 คุ้มหินร่อง อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง คุ้มหินร่อง เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

208 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ า เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 12 — 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

ลาดบ้านวังอุดม หมู่ 12 และอุปโภค-บริโภค บ้านวังอุดม เกษตร และอุปโภค- บริโภค

209 โครงการยกร่องพูนดิน เส้นทางจาก เพ่ือให้ การคมนาคมในการ ระยะเส้นทาง 2,500 ม. กว้าง 5 ม. — 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

กังหันลมนางพลอย-ล าห้วยตาน้อย ม.6 ขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก ยาว 2,500  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พร้อมท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ ร้อยละ 70

210 โครงการท าถนนเข้าทางการเกษตรยกร่อง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ท าถนนเข้าทางการเกษตรยกร่อง — 400,000 400,000 400,000 400,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คันดินลงลูกรังพร้อมปรับเกด หมู่ 3 คันดินลงลูกรังพร้อมปรับเกด สายเส้น คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หลังโงเรียน-หน้าศาลเจ้าพ่อวังตอ ระยะทาง ร้อยละ 70

1,500  ม.

งบประมาณ

หนา้ที ่86



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

211 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ จากบ้านนายชาตรี - ถ้ ากระทุน ขนาด — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้าไปยัง กองช่าง

การเกษตร หมู่ 11 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก กว้าง 5 ม.  ยาว 2,500  ม. คมนาคมสะดวก พ้ืนท่ีการเกษตร

ร้อยละ 70

212 โครงการปรับปรุงถนนพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมในการ จากบ้านนายแตง- บ้านนายเหรียญ — 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้าไปยัง กองช่าง

หมู่ 11 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวก ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว  2,500  ม. คมนาคมสะดวก พ้ืนท่ีการเกษตร

ร้อยละ 70

213 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนายอภินันท์- สามแยกวัดซับน้ าใส — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ 11 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 300  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

214 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 8 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนายสันชัย-บ้านโนนสะอาด — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ขนาดกว้าง 5  ม. ยาว 2,500   ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

215 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านวังรัง- เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านวังรัง-วังข่ือ — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านวังข่ือ  หมู่ 8 ขนาดกว้าง6 ม. ยาว 1,500  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หนา 0.15 ม. ร้อยละ 70

216 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านวังรัง- เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านวังรัง-บ้านท่าชวน — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านท่าชวน  หมู่ 8 ขนาดกว้าง6 ม. ยาว 1,500  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หนา 0.15 ม. ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่87



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

217 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนายสายพิน-ทางเข้าหมู่บ้านวังรัง — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ 8 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 หนา 0.15 ม. ร้อยละ 70

218 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนายจารึก-บ้านโป่งเกต — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ 8 ขนาดกว้าง 5  ม. ยาว 3,000   ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

219 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนายสมชัย-ตมเส้นทางไปบ้าน — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ 8 นางละออง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หนา 0.15  ม. ร้อยละ 70

220 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายทางบ้านวังขอนสัก ซับสะเดา- บ้านวังกุง 400,000 400,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุกบดอัด บ้านวังขอนสัก สภาพเดิมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ซับสะเดา - บ้านวังกุง ม.3 ยาว 4,300 เมตร จ านวน 700 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 70

พิกัด E 10790295   N 1731698

พิกัด E 0787873  N 17334982

221 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ -คุ้มตาน้อย - 300,000 300,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุกบดอัดอัดแน่น บ้านโนนสมบรณ์- วังรัง  สภาพเดิมตามถนนลูกรัง กว้าง 4  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

คุ้มตาน้อย - วังรัง  ม.10 ยาว 1,650 เมตร จ านวน 400 ลบ.ม. ร้อยละ 70

พิกัด E 0788778   N 1729109

พิกัด E 0787821  N 17279677

งบประมาณ

หนา้ที ่88



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

222 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก  สายทางหลวง2354 - หลังวัดซับสายออ 300,000 300,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุกบดอัดแน่น สายทางทางหลวง สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

22354 - หลังวัดซับสายออ ยาว 1,000 เมตร จ านวน 250 ลูกบาศก์ ร้อยละ 70

ม.5 ยาว 1,000 เมตร จ านวน 250 ลูกบาศก์

พิกัด E 0782760   N 1731761

พิกัด E 0783748  N 1731633

223 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก  สายทางหลวง4010 - ดอนคนิง — — 3,710,000 3,710,000 3,710,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายจากทางหลวงขนบทสาย4014 - ขนาด กว้าง 4.00  ม.ยาว 1,800  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ดอนคนิง หนา 0.15  ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า 7,200 ตรางเมตร

ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50  ม.

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย

พิกัด E 101.722376   N 15.619084

พิกัด E 101.724541  N 15.603511

224 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายจากทางหลวงหมายเลข 2354- ทาง — — 4,140,000 4,140,000 4,140,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายจากทางหลวงหมายเลข 2354- ทาง หลวงชนบทสาย 4014 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หลวงชนบทสาย 4014 (บ้านวังกุง- บ้านวังขอนสัก) ขนาดกว้าง ร้อยละ 70

(บ้านวังกุง- บ้านวังขอนสัก)  ม.4 4.00 ม. ยาว 2,000  ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 

ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

พิกัด E 101.683082   N 15.676598

พิกัด E 101.683082  N 15.659327

งบประมาณ

หนา้ที ่89



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

225 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายทางบ้านห้วยส้มป่อย- คุ้มร่องแร่ — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุก สายทางบ้านห้วยส้มป่อย - บ้านโป่งเกต (สภาพเดิมถนนลูกรัง ขนาด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 คุ้มร่องแร่  บ้านโป่งเกต กว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม.) จ านวน 500 ลบ.ม. ร้อยละ 70

หมู่ท่ี 7 พิกัดเร่ิมต้น  E 0791903 N 1728654

พิกัดส้ินสุด E 0792547 N 1726995

226 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายทางบ้านห้วยส้มป่อย-บ้านท่าชวน — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุก สายทางบ้านห้วยส้มป่อย - (สภาพเดิมถนนลูกรัง ขนาด 6 ม. ยาว คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านท่าชวน 900 ม.) จ านวน 270 ลบ.ม. ร้อยละ 70

หมู่ท่ี 7 พิกัดเร่ิมต้น  E 0791089 N 1728572

พิกัดส้ินสุด  E 0790133  N 1728352

227 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายทางบ้านวังกุง-ว้ าดงเข-บ้านวังขอนสัก — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุก สายทางบ้านวังกุง (สภาพเดิมถนนลูกรัง ขนาด 4 ม. ยาว คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

  - วัดถ้ าดงเข-บ้านวังขอนสัก  ม.4 3,600 ม.) จ านวน 450 ลบ.ม. ร้อยละ 70

พิกัดเร่ิมต้น  E 0788009 N 1731512

พิกัดส้ินสุด  E 0787889  N 1734855

228 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว 3,975 ม. กว้าง 4  เมตร — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนโนนสมบูรณ์ พิกัดเร่ิมต้น  E 790419  N 1730834 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(บ้านขายหมูนางอ๋อย) พิกัดส้ินสุด  E 788221 N  1728327 ร้อยละ 70

_คุ้มฝากน้ า-ท่าชวน(คุ้มพ่อน้อย)

งบประมาณ

หนา้ที ่90



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

229 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว 4,320 กว้าง 4 ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนวังขอนสัก พิกัดเร่ิมต้น  E 790288  N 1731692 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(ทางโค้งโนนสมบูรณ์) - ซับสะเดา- วังกุง พิกัดส้ินสุด  E 787886  N  1734981 ร้อยละ 70

230 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว  1,574    กว้าง  4   ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

 ถนนลูกรัง ถนนซอยพ่อธีรชัญ - สามแยก พิกัดเร่ิมต้น  E 789197  N 1731579 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(คุ้มฝากอ่าง) พิกัดส้ินสุด  E 789239  N  1730129 ร้อยละ 70

231 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว  780   กว้าง  4   ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรังถนนบ้านพ่อพิมพา - พิกัดเร่ิมต้น  E 789388  N 1732044 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ถนนกังหันลม (บ้านวังขอนสัก) พิกัดส้ินสุด  E 789186 N  1732669 ร้อยละ 70

232 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว 2,400  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรังถนนซอยหน้าวัดวังขอนสัก พิกัดเร่ิมต้น  E 788899  N 1732069 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 -(หนองรัง- ดงเข) -ถนนสร้างใหม่ พิกัดส้ินสุด  E 787870  N  1733638 ร้อยละ 70

233 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   3,670  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรังถนนสามแยกหินร่อง - ดงเข พิกัดเร่ิมต้น  E 787893  N 1734862 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

_ วังกุง พิกัดส้ินสุด  E 788013  N  1731512 ร้อยละ 70

234 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   3,670  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนวังกุง - ซับปลาฝา พิกัดเร่ิมต้น  E 786906  N 1735446 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - วังเด่ินบ้านซับใส พิกัดส้ินสุด  E 785724  N  1737885 ร้อยละ 70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

หนา้ที ่91



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

235 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   5,523  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนวังกุง- วังเด่ิน พิกัดเร่ิมต้น  E 787664  N 1735538 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 -คุ้มซับน้ าใส-เขตท่าบอน พิกัดส้ินสุด  E 786433  N  1739166 ร้อยละ 70

236 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,058  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

 ถนลูกรัง ถนนเส้นเมรุ-เขาวง พิกัดเร่ิมต้น  E 787412  N 1735861 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พิกัดส้ินสุด  E 787934  N  1737657 ร้อยละ 70

237 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   4,355  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง  ถนนบ้านนายจรัส - ซับสายออ พิกัดเร่ิมต้น  E 783874  N 1732979 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

_ ถ้ ากระทุน- ซับปลาฝา พิกัดส้ินสุด  E 785401  N  1735725 ร้อยละ 70

238 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   354  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านซับสายออ พิกัดเร่ิมต้น  E 783689    N 1733127 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พิกัดส้ินสุด  E 783355  N  173396 ร้อยละ 70

239 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   5,494  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ พิกัดเร่ิมต้น  E 783145    N 1732806 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.9 พิกัดส้ินสุด  E 783078  N  1732210 ร้อยละ 70

240 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,733 ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนวังอุดม - วัดถ้ ากระทุน พิกัดเร่ิมต้น  E 786119   N 1731854 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 -หินร่อง  ม.12 พิกัดส้ินสุด  E 786465  N  1730624 ร้อยละ 70

หนา้ที ่92



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

241 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,115   ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรังืถนนคุ้มพ่อเสมอ กล้ารอด พิกัดเร่ิมต้น  E 785885   N 1730430 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 (หินร่องวังอุดม)  ม.12 พิกัดส้ินสุด  E 785343  N  1731380 ร้อยละ 70

242 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   914  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนซอยวังปลาดุก พิกัดเร่ิมต้น  E 787099   N 1731480 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านวังอุดม  ม.12 พิกัดส้ินสุด  E 787476  N  1730803 ร้อยละ 70

243 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   5,563  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง  ถนนทางเข้าบ้านวังรัง พิกัดเร่ิมต้น  E 787544   N 1727998 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - หนองนกเขียน  ม.4 พิกัดส้ินสุด  E 790310  N  1725540 ร้อยละ 70

244 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว    2,944   ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนห้วยส้มป่อย - ท่าชวน พิกัดเร่ิมต้น  E 791936   N 1728718 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.7 พิกัดส้ินสุด  E 787814  N  1727964 ร้อยละ 70

245 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว    1,038  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านโป่งเกต พิกัดเร่ิมต้น  E 791158   N 1725565 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หน้าวัดโป่งเกต- เมรุโป่งเกต  ม.2 พิกัดส้ินสุด  E 791236  N  1726572 ร้อยละ 70

246 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,058  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

 ถนนลูกรัง ถนนสายโป่งเกต-ร่วมมิตร พิกัดเร่ิมต้น  E 792919   N 1725085 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.2 พิกัดส้ินสุด  E 794614  N  1725362 ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่93



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

247 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,665 ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายโป่งเกต - คุ้มร่องแร่ พิกัดเร่ิมต้น  E 791922   N 1728683 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.2 พิกัดส้ินสุด  E 79248  N  1725569 ร้อยละ 70

248 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   3,383 ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง  ถนนสายห้วยส้มป่อย-ร่องแร่ พิกัดเร่ิมต้น  E 791922   N 1728683 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.7 พิกัดส้ินสุด  E 792488  N  1725569 ร้อยละ 70

249 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,413 ม.   กว้าง   4  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายฟาร์มหมูท่ากูบ พิกัดเร่ิมต้น  E 791962   N 1728198 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

_ ห้วยส้มป่อย (ดอนคนิง)  ม.7 พิกัดส้ินสุด  E 794036  N  1728309 ร้อยละ 70

250 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   769   ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านท่ากูบ พิกัดเร่ิมต้น  E 791796   N 1731931 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

_ ซอยหน้า รพสต. ท่ากูบ  ม.1 พิกัดส้ินสุด  E 791967  N  1733946 ร้อยละ 70

251 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,093   ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายท่ากูบ- ท่าช้าง พิกัดเร่ิมต้น  E 791796   N 1731931 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.1 พิกัดส้ินสุด  E 791967  N  1733946 ร้อยละ 70

252 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   939  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายท่ากูบ - หนองคล้อ พิกัดเร่ิมต้น  E 792900   N 11729439 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 (นานายมงคล) ม.1 พิกัดส้ินสุด  E 793472  N  1729986 ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่94



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

253 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,594  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายท่ากูบคุ้มฟ้าสีทอง พิกัดเร่ิมต้น  E 792568   N 1730110 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

_หนองผือ - ถนนสายท่ากูบ - ท่าช้าง พิกัดส้ินสุด  E 791789  N  1731549 ร้อยละ 70

ม.1

254 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,699 ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายเข้าวัดหินหาว พิกัดเร่ิมต้น  E 791879   N 1730329 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

_ไร่โอเล่ - บ้านแม่แขก พิกัดส้ินสุด  E 790355  N  1731248 ร้อยละ 70

255 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,074 ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายหน้า อบต.ท่ากูบ พิกัดเร่ิมต้น  E 790506   N 1729737 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - สันอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย  ม.10 พิกัดส้ินสุด  E 791620  N  1730196 ร้อยละ 70

256 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,765   ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายตรงข้ามร้านขายปุ๋ย พิกัดเร่ิมต้น  E 790506   N 1729737 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - คุ้มหมูหวาน - สันอ่าง พิกัดส้ินสุด  E 791620  N  1730196 ร้อยละ 70

257 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   4,039   ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายท่ากูบ (ซับสะเดา) พิกัดเร่ิมต้น  E 789709  N 1733153 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - หนองเกด พิกัดส้ินสุด  E 792014  N  1734101 ร้อยละ 70

258 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,158   ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนซับสายออ - นาพ่ีใจ ม.5 พิกัดเร่ิมต้น  E 788922  N 1732026 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พิกัดส้ินสุด  E 788308  N  1731546 ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่95



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

259 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,503  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายวัดวังขอนสัก - วังตอ พิกัดเร่ิมต้น  E 7825804  N 1731851 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ม.3 พิกัดส้ินสุด  E 770907 N  1733485 ร้อยละ 70

260 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,034  ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายบ้านช่างทิน พิกัดเร่ิมต้น  E 783188  N 1731675 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - วัดซับสายออ พิกัดส้ินสุด  E 770907 N  1733485 ร้อยละ 70

261 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง   4     ม. — 50,000 — — — มีถนนคมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณ ไร่นายจ าลอง  หมู่ท่ี 4 ท่ีสะดวก ยาว     600     ม. ท่ีสะดวก ท่ีดี สะดวก ในการสัญจร 

เพ่ิมข้ึน

262 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง     5   ม. — 50,000 — — — มีถนนคมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายซับเดา - วังกุงคุ้มอ่าง บริเวณไร่ ท่ีสะดวก ยาว    1,200    ม. ท่ีสะดวก ท่ีดี สะดวก ในการสัญจร 

นายลี หมู่ท่ี 4 เพ่ิมข้ึน

263 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง    4    ม. — 150,000 — — — มีถนนคมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายวังรัง - ไร่นายแถว  หมู่ท่ี 8 ท่ีสะดวก ยาว     1,000     ม. ท่ีสะดวก ท่ีดี สะดวก ในการสัญจร 

264 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเรียน เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง     4   ม. — — 100,000 100,000 100,000 มีถนนคมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโป่งเกต - บ้านนายประทวน หมู่ท่ี 2 ท่ีสะดวก ยาว    70     ม. ท่ีสะดวก ท่ีดี สะดวก ในการสัญจร 

265 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง    1.30    ม. — — 100,000 100,000 100,000 มีถนนคมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหน้าโรงเรียนวังกุง - บ้านนางเนียร ท่ีสะดวก ยาว    230    ม. ท่ีสะดวก ท่ีดี สะดวก ในการสัญจร 

เปล่ือนกลาง หมู่ท่ี 4 เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ

หนา้ที ่96



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

266 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคุ้มหน้า รพ.สต. ถึง เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 4  เมตร ยาว 700 เมตร — — 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

ถนนสายท่ากูบ-ท่าช้าง ม. 1 สะดวก หนา 0.15 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

267 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกข้างวัด เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 4  เมตร ยาว 950 เมตร — — 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

ถึง ป่าช้า ม.2 สะดวก หนา 0.15 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

268 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 4  เมตร ยาว 45 เมตร — — — 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

นางสมบูรณ์ ถึง บ้านนายวิโรจน์ ม. 2 สะดวก หนา 0.15 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

269 โครงการก่อสร้าง คสล.แม่พันธ์ ถึง เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 4  เมตร ยาว 80 เมตร — — — 176,000 176,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

บ้านโนนสมบูรณ์ ม.3 สะดวก หนา 0.15 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

270 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 3 เมตร — — — 92,400 92,400 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

นายประยูน ถึง บ้านนายประสบ ม.4 สะดวก ยาว  56 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

271 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 5 เมตร — — — 3,200,000 3,200,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

บ้านนายทิน-วัดซับสายออ ม.5 สะดวก ยาว  850 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

272 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 4 เมตร — — — 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

นายเกรียงไกร-บ้านนายไชนาท ม.5 สะดวก ยาว  45 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

งบประมาณ

หนา้ที ่97



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

273 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 4 เมตร — — — 792,000 792,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                สะดวก ยาว  360 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

274 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากวัดท่ากูบ- เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 6 เมตร — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

บ้านห้วยส้มป่อย  ม.7 สะดวก ยาว  450 เมตร 1,485,000 1,485,000 1,485,000 ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

275 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเล่ียงหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 7  เมตร — — — 1,292,500 1,292,500 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

(บ้านอาจารย์ทรงสรรค์  ทองม่วง) ม.7 สะดวก ยาว  470 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

276 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย1 (ซอยตะเคียน) เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง    5      เมตร — — — 1,012,500 1,012,500 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

ม.9 สะดวก ยาว    450   เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

277 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4  ม.9 เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง      5      เมตร — — — 1,182,500 1,182,500 ประชาชน มีถนนท่ีดี กอง

สะดวก ยาว      430  เมตร ได้ใช้ถนน มาตรฐาน ช่าง

278 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง    5          เมตร — — — 1,201,750 1,201,750 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

 (ซอยไปรษณีย์) ม.9 สะดวก ยาว     437     เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

279 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง     5        เมตร — — — 1,182,500 1,182,500 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

(ซอย วัด ) ม.9 สะดวก ยาว    430      เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

งบประมาณ

หนา้ที ่98
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280 โครงการก่อสร้าง คสล.ปากทางหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง     4         เมตร — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

ถึง คุ้มอา่ง ม.10 สะดวก ยาว      800    เมตร 1,760,000 1,760,000 1,760,000 ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

281 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซับปลาฝา – เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง    5       เมตร — — — 5.5 ล้าน 5.5 ล้าน ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

คุ้มหินดาด ม.11 สะดวก ยาว      2      กม. ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

282 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเดือน – เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง      5   เมตร — — — 2,750,000 2,750,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

 คุ้มหินดาด ม.11 สะดวก ยาว      1    กม. ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

เขตทาง 850 ม. ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

283 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยมะขามเถ่า ม.12 เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง     4       เมตร — — 130,000 220,000 220,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

สะดวก ยาว     100    เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

284 โครงการก่อสร้าง คสล.คุ้มวังปลาดุก เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง   4        เมตร — — — 220,000 220,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

ถึง ถนนลาดยาง ม.12 สะดวก ยาว    100    เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

หนา   0.15    ม. ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

285 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสระน้ า เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง      4   เมตร — — — 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

สาธารณะ(คุ้มสามแยก ม.1 ท่ีสะดวก ยาว    100    เมตร ของผู้ใช้ ได้ใช้ถนน ช่าง

ถนน มีมาตรฐาน

286 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากท่าหินแตก เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง   5      เมตร — — — 360,000 360,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ถึง ฟาร์มไก่ ม.6 ท่ีสะดวก ยาว    800  เมตร ของผู้ใช้ ได้ใช้ถนน ช่าง

ถนน มีมาตรฐาน

งบประมาณ

หนา้ที ่99
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287 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง   5   เมตร — — — 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

จากโรงเรียนท่าชวน ถึง คุ้มพ่อน้อย ม.6 ท่ีสะดวก ยาว     1,100 เมตร ของผู้ใช้ ได้ใช้ถนน ช่าง

ถนน มีมาตรฐาน

288 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายท่าชวน – เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง    5     เมตร — — — 360,000 360,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

โนนสมบูรณ์  ม.6 ท่ีสะดวก ยาว    800  เมตร ของผู้ใช้ ได้ใช้ถนน ช่าง

ถนน มีมาตรฐาน

289 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสามแยก เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง   5   เมตร — — — 270,000 270,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ท่ากูบ ถึง วัดโนนสมบูรณ์ ม.10 ท่ีสะดวก ยาว     600   เมตร ของผู้ใช้ ได้ใช้ถนน ช่าง

ถนน มีมาตรฐาน

290 โครงการยกร่องพูนดินสายบ้าน เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง  6     เมตร — — — 1,296,000 1,296,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

นายวิไล ถึง หลังศาลเจ้าพ่อ ม.3 สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว   2,400   เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

ข้ึน

291 โครงการยกร่องพูนดินจากบ้านนายต๋ิม เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   3   เมตร — — — 80,000 80,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ถึง ไร่นางม้วย ม.3 สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว    300   เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

ข้ึน

292 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   5    เมตร — — — 900,000 900,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

จากถนนวังกุงซับน้ าใสเข้าพ้ืนท่ีการ สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว    2,000   เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

เกษตร ม. 4 ข้ึน

293 โครงการยกร่องพูนดินจากเขาวง เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   4     เมตร — — — 180,000 180,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

 ถึง ท่ีนายจ าลอง ม.4 สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว     500  เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

ข้ึน

งบประมาณ

หนา้ที ่100



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

294 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   5    เมตร — — — 540,000 540,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

การเกษตร(บ้านนายจารึก-โป่งเกต) สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว   1,200  เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

ม.8 ข้ึน

295 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เข้าพ้ืนท่ี เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง     5   เมตร — — — 1,170,000 1,170,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

การเกษตรสายวังรัง-วังข่ือ ม.8 สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว     2,600   เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

ข้ึน

296 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหินดาด เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   5    เมตร — — 765,000 765,000 765,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ถึงห้วยปากแฮด  ม.11 สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว    1,700  เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

ข้ึน

297 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายภูคุ้มข้าว – เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   5      เมตร — — — 1,548,000 1,548,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

สามแยกซับสายออ (ชย 2354) ม.11 สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว     4,300   เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

ข้ึน

298 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ี ขยายออกข้างละ 1 เมตร — — — 176,000 176,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กอง 

 คสล.บ้านนายสุภาพ  ม.5 สัญจรไปมาได้สะดวก ข้ึน ยาว  160   เมตร ของผู้ใช้ถนน ถนนท่ีดีข้ึน ช่าง

299 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ท่ีดี กว้าง    5   เมตร — — — 157,500 157,500 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

นายสมบูรณ์-โรงสูบน้ าประปา ม.4 ยาว     350   เมตร ของผู้ใช้ถนน ได้ใช้ถนน ช่าง

ท่ีดีข้ึน

300 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบล็อก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ท่ีดี กว้าง    5   เมตร — — — 45,000 45,000 ร้อยละ70 ประชาชน กอง 

คอนเวิร์สถึงบ้านนายสถิต ยาว    100   เมตร ของผู้ใช้ถนน ได้ใช้ถนน ช่าง

 (ซอยข้างโรงเรียน) ม.4 ท่ีดีข้ึน

งบประมาณ
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301 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า ความยาว 600 เมตร — — — 900,000 900,000 ร้อยละ 70 หมูบ้านมี กอง 

พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน ม.2 มีสภาพแวด สภาพแวดล้อม ช่าง

ล้อมท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน

302 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคุ้ม เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีข้ึน มีรางระบายน้ าท่ีดีข้ึน — — 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

สายทางพัฒนา ม. 3 การระบาย มีน้ าใช้เพียง ช่าง

น้ าดีข้ึน พอ 

303 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีข้ึน กว้าง    2.40     เมตร — — — 150,000 150,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ล าห้วยม่วง (ท่ีนายทวี) ม.3 ยาว      6    เมตร การระบาย มีน้ าใช้เพียง ช่าง

น้ าดีข้ึน พอ 

304 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีข้ึน กว้าง    2.40     เมตร — — — 150,000 150,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ล าห้วยปากแฮด  ม.11 ยาว      6    เมตร การระบาย มีน้ าใช้เพียง ช่าง

น้ าดีข้ึน พอ 

305 โครงการปรับปรุงข้ามฝายน้ าล้นบ้าน เพ่ือประชาชนจะได้มีน้ าใช้ กว้าง    4     เมตร — — — 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ท่าชวน (ล าห้วยส้มป่อย) หมู่ท่ี 6 อย่างเพียงพอ ยาว     30     เมตร มีได้ช้ าน้ า ได้มีน้ าใช้ ช่าง

306 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคันดินอ่าง เพ่ือประชาชนจะได้มีน้ าใช้ กว้าง   5      เมตร — — — 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

เก็บน้ าห้วยส้มป่อย  หมู่ท่ี 10 อย่างเพียงพอ ยาว      30  เมตร มีได้ช้ าน้ า ได้มีน้ าใช้ ช่าง

307 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย เพ่ือประชาชนจะได้มีถนน กว้าง 1.30 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. — — 78,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีถนนท่ี กอง 

ส้มป่อย หมู่ท่ี 7 ซอยบ้านนายทรงสรรค์ มาตรฐาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 229 ตรม. ประชาชนมีถนน ดีมีมาตรฐาน ช่าง

ทองม่วง ท่ีดีใช้

งบประมาณ
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308 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือประชาชนจะได้มีถนน กว้าง 4  ม. ยาว 48  ม. หนา 0.15 ม. — — 98,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีถนนท่ี กอง 

เสริมเหล็ก บ้านวังกุง หมู่ท่ี 4 (คุ้มหนอง มาตรฐาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 192  ตรม. ประชาชนมีถนน ดีมีมาตรฐาน ช่าง

ไม้เปราะ) บ้านนายสมรักษ์  เขตจัตุรัส ท่ีดีใช้

309 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือประชาชนจะได้มีถนน กว้าง 3.5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. — — 91,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีถนนท่ี กอง 

สริมเหล็ก บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 มาตรฐาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 175 ตรม. ประชาชนมีถนน ดีมีมาตรฐาน ช่าง

บ้านนางผัน  ประดับวงษ์ ท่ีดีใช้

310 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนจะได้มีถนน กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. — — 65,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีถนนท่ี กอง 

บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 7 ซอยบ้านนาง มาตรฐาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 125 ตรม. ประชาชนมีถนน ดีมีมาตรฐาน ช่าง

สมหวัง พิกุล ท่ีดีใช้

311 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนจะได้มีถนน กว้าง  5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. — — 128,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีถนนท่ี กอง 

บ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 11 ซอยคุ้มซับปลาฝา มาตรฐาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 250 ตรม. ประชาชนมีถนน ดีมีมาตรฐาน ช่าง

ท่ีดีใช้

312 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนจะได้มีถนน กว้าง  5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. — — 128,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีถนนท่ี กอง 

บ้นโนนสมบูรณ์  หมู่ท่ี 10 ทางเข้าหมู่บ้าน มาตรฐาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 250 ตรม. ประชาชนมีถนน ดีมีมาตรฐาน ช่าง

โนนสมบูรณ์ - คุ้มอ่าง ท่ีดีใช้

313 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น ก้ันล าห้วย เพ่ือปรับปรุงฝายน้ าล้น กว้าง 4   เมตร ยาว 15  เมตร 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าใช้ กอง 

ส้มป่อย บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 1 ก้ันล าห้วยส้มป่อย ประชาชนมีน้ าใช้ อย่างเพียงพอ ช่าง

อย่างเพียงพอ

งบประมาณ
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314 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน เพ่ือจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อม1.ถมดินปริมาตรไม่อยกว่า 1,400 — 97,647 — — — ร้อยละ 70% มีถนนท่ีดีข้ึน กองช่าง

แซมถนนดิน สายทางถนนดินเข้าพ้ืนท่ีลบ.ม. ๆละ 48 บาท ของผู้ใช้ถนน

การเกษตรไร่นายจ าลอ 2.วัสดุคัดเลือก 350 ลบ.ม. ๆละ ม.4

หมู่ท่ี 4 61  บาท 

3.ท่อ คสล.ช้ัน 3Ø0.40 ม. จ านวน

5 ท่อน ๆละ 629  บาท 

4.ท่อ คสล.ช้ัน 3Ø0.60 ม. จ านวน

5 ท่อน ๆละ 1,018 บาท 

5.ปูนซีเมนต์ผสม จ านวน 2 ถุง ๆละ

123  บาท 

6.ทรายหยาบ จ านวน 1 ลบ.ม.ๆละ

616  บาท 

315 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน    เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง2.1 ดินถม ปริมาตรไม่น้อยกว่า — 172,330 — — — ร้อยละ 70% มีถนนท่ีดีข้ึน กองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน 2,370 ลูกบาศก์เมตร ๆ  ของผู้ใช้ถนน

สายบ้านวังรัง – ไร่นายแถว ละ  48  บาท ม.8

หมู่ท่ี  8  2.2 วัสดุคัดเลือก 

ปริมาตรไม่น้อยกว่า 780 
ลูกบาศก์เมตร ๆ  ละ  61  บาท

2.3 ท่อ คสล. ช้ัน 3  Ø  
0.40  เมตร จ านวน  6 ท่อน

ๆ  ละ  629 บาท

งบประมาณ
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2.4 ท่อ คสล. ช้ัน 3  Ø  0.60  ม.

จ านวน  6 ท่อน ๆ  ละ  1018 บาท 

2.5 ปูนซิเมนต์ผสม จ านวน  4 ถุงๆ

 ละ  123  บาท 

2.6 ทรายหยาบ จ านวน  1  ลบ.ม.

ๆ  ละ  616  บาท

316 จ้างเหมาปรับปรุงฝายดินก้ันล าห้วยม่วง  เพ่ือจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาปรับปรุง 1 ขุดร้ือดินเลน ขนาดกว้าง  — 95,928 — — — ร้อยละ 70% หมู่ท่ี 10 กองช่าง

ฝายดินก้ันล าห้วยม่วง 8  เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 0.50 ม. มีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ า

ปริมาตรดินขุดร้ือ 120 ลูกบาศก์เมตร ใช้ 

ๆ  ละ  23  บาท

2 ดินถมคันฝายช ารุด ขนาดกว้าง  

6  เมตร ยาว 30 เมตร สูง 4 เมตร 

อัตราลาด 1 : 1 ปริมาตรไม่น้อยกว่า 

1,100 ลูกบาศก์เมตร ๆ  ละ  54  บาท

3 ขุดดินเปิดทางน้ า พ้ืนท่ี  670 

ตารางเมตร ลึก 1.2 เมตร ปริมาตร

ไม่น้อยกว่า 804 ลูกบาศก์เมตร 

ๆ  ละ  42  บาท

งบประมาณ
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317 จ้างเหมาเคร่ืองจักรขุดลอกสระเก็บน้ าประปา  เพ่ือจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาเคร่ืองจักร  จ้างเหมาเคร่ืองจักร — 150,000 — — — มีสระน้ า ไว้ ประชาชนมี กองช่าง

ขุดลอกสระเก็บน้ าประปาหมู่บ้าน (รถขุด ขนาด 200 แรงม้า) กักเก็บน้ าประปา น้ าประปาใช้

บ้านท่าชวน หมู่ท่ี 6 ขุดลอกสระเก็บน้ าประปา อย่างเพียงพอ

จ านวน  15  วัน (ท างานวันละ 
8 ช่ัวโมง) ๆ  ละ  10,000  บาท

318 โครงการก่อสร้างอาคารโดม เพ่ือก่อสร้างโดมช้ันเดียว  1  หลัง — — — 2,000,000         2,000,000      อบต.มี อาคารโดม ประชาชนได้ใช้ ในคร้ังมา กองช่าง

ช้ันเดียว ปะชุม

319 โครงการก่อสร้างร้ัว องค์การบริหาร เพ่ือก่อสร้างร้ัว อบต. อบต.ท่ากูบ — — 200,000        200,000          200,000        อบต.มีเขตร้ัว มีร้ัวแบบมาตรฐาน กองช่าง

ส่วนต าบลท่ากูบ 

320 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน เพ่ือประชาชนจะได้มีระบบ หมู่ท่ี 8 — — 100,000        100,000           100,000        หมู่บ้าน มีระบบ ระบบระบายน้ าในหมู่บ้าน กองช่าง

วังรัง หมู่ท่ี 8 ระบายน้ าท่ีดี ระบายน้ าท่ีดี ดีข้ึน  

321 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคุ้มบ้านแม่แสวง เพ่ือประชาชนจะได้มีระบบ หมู่ท่ี 1 — — 100,000        100,000           100,000        หมู่บ้าน มีระบบ ระบบระบายน้ าในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ระบายน้ าท่ีดี ระบายน้ าท่ีดี ดีข้ึน  

322 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังกุง ม.4 เพ่ือประชาขนมีถนนท่ี ขนาด กว้าง 1.30 ม. ยาว 230 ม. — — 144,000        — — ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีถนน กองช่าง

บ้านนางบุญเพียง  - วัดบ้านวังกุง ดี ใช้ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 70 ได้ใช้ถนนท่ีดี มาตรฐาน

229 ตร.ม.

รวม  32๒ โครงการ 21,315,900 68,166,905 65,703,000 96,677,650 96,577,650

งบประมาณ

หนา้ที ่106



2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง 50,000   50,000   30,000   50,000   50,000   จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ ส านักปลัด

และส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และ ในการปฏิบัติงาน โครงการ พนักงานใน อบต. มีคุณธรรม

ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร คณะผู้บริหาร จริยธรรม และมีความซ่ือสัตย์

สมาชิกภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล ในการปฏิบัติหน้าท่ี

และพนักงานจ้าง

จ านวน 1 โตรงการ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.1  แผนงานท่ัวไป

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่107



2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ต้ังจุดตรวจและจุดบริการประชาชน 100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวนคร้ังท่ีต้ัง ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัด

อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลส าคัญ ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง จุดตรวจ และ และได้รับความปลอดภัย

ท่ีสัญจรไป-มา บนถนน จุดบริการประชาชน ในการสัญจรไป-มา

2 โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เพ่ือจัดต้ังและเตรียมความ จัดอบรม จัดต้ัง 100,000    - 40,000     40,000     40,000     ผู้เข้ารับการอบรม อปพร.มีความพร้อม ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดต้ัง พร้อมส าหรับการปฏิบัติ มีความสามารถ  และ

งานป้องกันฯ ทักษะในการปฏิบัติงาน

3 โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เพ่ือทบทวนและเตรียมความ จัดอบรม ทบทวน อปพร. 50,000      - 170,000   170,000   170,000   จัดอบรม 1 คร้ัง/ปี อปพร.มีความพร้อม ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร ทบทวน พร้อมส าหรับการปฏิบัติ มีความสามารถ  และ

งานป้องกันฯ ทักษะในการปฏิบัติงาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่108



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ  -เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน  -เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ฝึกซ้อมแผน 1 คร้ัง/  -บุคลากรมีความพร้อม ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย  พร้อมปฏิบัติ บุคลากรและระบบปฏิบัติการ และบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. ปี และเข้าใจในบทบาทหน้า

ให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจ  -สมาชิก อปพร.สังกัด อบต.ท่ากูบ ท่ีและความรับผิดชอบ

บาทบาทและความช านาญ และมีความช านาญใน

ในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทา

 -เพ่ือให้มีความพร้อมในการ สาธารณภัย

ปฏิบัติงานหน้าท่ีป้องกัน และ  -อปพร. และเจ้าหน้าท่ี

บรรเทาสาธารณภัย ท่ีเก่ียวข้องมีความพร้อม

ในการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติ เพ่ือความสะดวกในการ จัดซ้ือชุดอุปกรณ์  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   1 คร้ัง/ปี มีวัสดุ  อุปกรณ์ ในการ ส านักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงาน ป้องกันฯ อย่างเพียงพอ

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานป้องกัน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จ านวนคร้ัง สามารถป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

และหมอกควัน ของประชาชน และแก้ไขปัญหาไฟป่า ท่ีเกิดไฟป่า ปัญหาไฟป่าในพ้ืนท่ีได้

7 โครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  12 หมู่บ้าน 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     1 คร้ัง/ปี การแพร่ระบาดของยา ส านักปลัด

(25 ตาสับปะรด) พลังแผ่นดิน เสพติดในพ้ืนท่ีลดลง

8 โครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ — 30,000     30,000     30,000     30,000     ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ส านักปลัด

อาญชญากรรม หาข่าว ก่ียวกับการป้องกัน จ านวน 12 หมู่บ้าน จ านวน 12 หมู่บ้าน หาข่าว ก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรม

9 โครงการรณรงคต่อต้านยาเสพติด เพ่ืออุดหนุนให่แก่ท่ีท าการ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง — — 5,000   — — ประชาชนในพ้ืนท่ี xประชาชนห่างไกลยาเสพติด 

ปกครองอ าเภอซัยใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จ านวน 12 หมู่บ้าน

งบประมาณ

หนา้ที ่109



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ อุดหนุนอ าเภอซับใหญ่ในการ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ฝึกซ้อมแผน 1 คร้ัง/  -บุคลากรมีความพร้อม ส านักปลัด

ส าหรับโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ฝีกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา อ าเภอซับใหญ่ ปี และเข้าใจในบทบาทหน้า

บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย ท่ีและความรับผิดชอบ

และมีความช านาญใน

การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 -ประชาชนมีความเช่ือ

ม่ันและม่ันใจในความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพ่ิมมากข้ึน

11 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไข รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา — — 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1  คร้ัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปัญหา อุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาล ปลอดภัย ในการใช้ถนน

อุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาล ปีใหม่

ปีใหม่

12 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือณรงค์ป้องกันและแก้ไข ณรงค์ป้องกันและแก้ไข — — 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1  คร้ัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปัญหา  อุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหา  อุบัติเหตุบนท้องถนน ปลอดภัย ในการใช้ถนน

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ 

13 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการสู่เพ่ือ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการสู่เพ่ือ อุดหนุน อบต.ซับใหญ่ — — 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1  คร้ัง ร้อยละ 70 ส านักปลัด 

เอาชนะยาเสพติด อ าเภอซับใหญ่ เอาชนะยาเสพติด อ าเภอซับใหญ่ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

(ศป.ปส.อ.ซับใหญ่ ) 

จ านวน   13  โครงการ 60,000 480,000 765,000 760,000 860,000

งบประมาณ

หนา้ที ่110



2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพ่ือจัดหาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 5 แห่ง  1 สาขา 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    260 วัน เด็กนักเรียนในเขต อบต. กอง

แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ. และ ท่ีได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีสุขภาพและภาวะ การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ และมีคุณค่าอย่างเพียงพอ โภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 361,200       379,200      398,200       418,000       418,000        1 แห่ง เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน กอง

สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ รับประทาน มีสุขภาพ การศึกษาฯ

อบต.ท่ากูบ ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง

3 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น สนาม เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพทักษะ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กให้แก่ 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          1 แห่ง เด็กมีพัฒนาการท่ีดี กอง

เด็กเล่น ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กมีความพร้อมทางด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ ท้ัง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ การศึกษาฯ

อบต.ท่ากูบ ร่างกาย  อารมณ์สังคม สังคม และสติปัญญา

และสติปัญญา

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.3  แผนงานการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02
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4 โครงการประเมินศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ศูนย์ ได้รรับการส่งเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ 15,000          15,000          15,000          15,000          15,000          ศูนย์เด็กเล็กได้รับ เด็กเล็กได้รับการบริการ กอง

เด็กเล็กน่าอยู่ และพัฒนาอย่างถูกต้อง ตามหลัก การพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาการครบ การศึกษาฯ

วิชาการ เป็นสถานศึกษาท่ีมี ท้ัง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์

คุณภาพตามมาตรฐาน สังคม สติปัญญา ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก   พัฒนาถูกสุข

ลักษณะ

5 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ 15,000          15,000          15,000          15,000          15,000          1 แห่ง เด็กมีความรู้นอกห้องเรียน กอง

นอกสถานท่ี ของเด็กนักเรียนใน จากประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้เก่ียวกับชีวิตของ การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ สัตว์ชนิดต่างๆ และรู้จัก

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

6 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน จัดหาส่ือการเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียน 140,000        140,000        140,000        140,000        140,000        รร. 6 แห่ง การเรียนการสอนมี กอง

ประชารัฐ  และสนับสนุนส่ือการเรียน การ การเรียนการสอน 5 แห่ง  และ 1 สาขา และศูนย์พัฒนา ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การศึกษาฯ

สอนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เด็กเล็ก 1 แห่ง

7 ส่งเสริมการยกระดับทิศทางการเรียน เพ่ือมุ่งสู่การเพ่ิมคะแนน O-NET จัดการเรียนการสอนพิเศษ 30,000           -  -  -  - กิจกรรมการ เด็กนักเรียนในเขตต าบล กอง

เรียนพิเศษ ท่ากูบ มีคะแนน O-NET การศึกษาฯ

เพ่ิมข้ึน

8 โครงการกิจกรรมวันเด็ก เพ่ือให้ความส าคัญและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 50,000          50,000          30,000          30,000          30,000          จัดกิจกรรม นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม กอง

ให้เด็กแสดงออกในทางท่ี ให้กับทุกโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขต 1 คร้ัง/ปี วันเด็กแห่งชาติ การศึกษาฯ

เหมาะสม ต าบลท่ากูบ

9 โครงการวันปิยมหาราช  -เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงถึง จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          1 กิจกรรม  -ประชาชนเกิดความจงรัก ส านักปลัด

ความจงรักภักดี และส านึกใน ภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ

พระกรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 5 ของรัชกาลท่ี 5 

 -ประชาชนมีความกระตือ

รือร้นในการท าความดี

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการวันพ่อแห่งชาติ  -เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงถึง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จัดกิจกรรม  -ประชาชนเกิดความจงรัก

ความจงรักภักดี และส านึกใน 1 คร้ัง/ปี ภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส านักปลัด

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 รัชกาลท่ี 9

 -เพ่ือเทิดพระเกียรติในวโรกาส  -ประชาชนมีความกระตือ

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ รือร้นในการท าความดี

รัชกาลท่ี 9

11 โครงการวันแม่แห่งชาติ  -เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงถึง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จัดกิจกรรม  -ประชาชนเกิดความจงรัก ส านักปลัด

ความจงรักภักดี และส านึกใน 1 คร้ัง/ปี ภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ

พระกรุณาธิคุณของสมเด็จ ของสมเด็จพระนางเจ้า

พระนางเจ้าสิริกิตย์ พระบรม เจ้าพระบรมราชินีนาถ

ราชินีนาถ  -ประชาชนมีความกระตือ

 -เพ่ือเทิดพระเกียรติในวโรกาส รือร้นในการท าความดี

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกตย์

พระบรมชินีนาถ

12 โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน  -โรงเรียน 5 แห่ง  1 สาขา 60,000          60,000          60,000          60,000          60,000          จ านวนผู้เข้าร่วมสามารถส่ือสารกับประเทศ ส านักปลัด,

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง โครงการ เพ่ือนบ้านได้มากข้ึน กอง

ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  -ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ การศึกษาฯ

พร้อมท้ังส่ือต่างๆ

13 โครงการปรับปรุงภุมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กอง

เด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม อบต.ท่ากูบ เด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม การศึกษาฯ

แลดูสวยงาม

งบประมาณ
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14 โครงการปรับปรุง ต่อเติม และ ซ่อมแซม เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ปรับปรุง ต่อเติม และ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา 100,000         - 100,000         -  - จ านวนพ้ืนท่ีปรับปรุงเด็กมีสถานท่ีเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ เด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ มีสถานท่ี เด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ ต่อเติม และซ่อมแซมและปลอดภัย ไม่แออัด การศึกษาฯ

เรียนรู้ท่ีปลอดภัย ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของเด็กเพ่ือเด็กมีท่ีเรียน

ท่ีเพ่ิมข้ึน

15 โครงการรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงออก จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          จัดกิจกรรม 5 ประชาชนเกิดความจงรัก ส านักปลัด

ถึงความจงรักภักดี และส านึกใน กิจกรรม/ปี ภักดีต่อสถาบันพระมหา

พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน กษัตริย์

พระมหากษัตริย์

16 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี อุดหนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 1,400,000    1,400,000    1,400,000    1,400,000    1,400,000    นักเรียนมีสุขภาพนักเรียน วัยเรียน กอง

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ท่ากูบ มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ในการจัดซ้ืออาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียน สมบูรณ์ แข็งแรง มีโภชนาการท่ีดีข้ึน การศึกษาฯ

อบต.ท่ากูบ สมบูรณ์ 5 แห่ง และ 1 สาขา สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 1.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ _ 127,350      127,350      127,350      127,350      จ านวนเด็กนักเรียน ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ กองการ

สถานศึกษา   ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ (รายหัว)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ

( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่ากูบ) (อบต.ท่ากูบ)  เป็นเงิน 76,500  บาท ท่ีได้รับการจัดสรร

2.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

เป็นเงิน 9,000 บาท

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 

 200 บาท/ปีเป็นเงิน 9,000 บาท

4.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ

300 บาท/ปี เป็นเงิน 13,500 บาท

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ

430 บาท/ปี ป็นเงิน 19,350 บาท

งบประมาณ
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18 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนสีเขียวในสถานศึกษา ปลูกต้นไม้ในเขตพ้ืน  - 6,000            6,000            6,000            6,000            พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิม โรงเรียน/สถานศึกษา กองการ

ในโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ โรงเรียน/สถานศึกษ มากข้ึน มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน ศึกษาฯ

19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ จ านวนนักเรียนใน  - 10,000          10,000          10,000          10,000          ร้อยละของนักเรียน มีแกนน า/เยาวชนต่อต้าน กองการ

ในสถานศึกษา นักเรียนเห็นพิษภัยและโทษ โรงเรียนบ้านโป่งเกต กลุ่มเป้าหมาย ยาเสพติด อบายมุข ในระดับ ศึกษาฯ

ของยาเสพติด ห้องเรียน

20 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรม-จริยธรรม เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จ านวนนักเรียนใน  - 10,000          10,000          10,000          10,000          กิจกรรม/ปี นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กองการ

ของนักเรียน จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง โรงเรียนบ้านโป่งเกต และค่านิยมพึงประสง์ ศึกษาฯ

ประสงค์

21 โครงการค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะ จ านวนนักเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งเกต  - 10,000          10,000          10,000          10,000          กิจกรรม/ปี นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กองการ

ด้านการกอา่น-การเขียน การอา่นและเขียนอย่างมี ร้อยละ 90 สามารถอา่ออก ศึกษาฯ

ประสิทธิภาพ เขียนได้

22 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานประเพณี อนุรักษ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  - 10,000          50,000          50,000          50,000          กิจกรรม/ปี มีการสืบสาน ประเพณี กองการ

ประเพณีอสีาน ให้คงอยู่สืบไป วัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป ศึกษาฯ

23 โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝัง จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  - 5,000            5,000            5,000            5,000            ร้อยละของ มีจ านวนนักเรียนท่ี กองการ

ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะหรือ จ านวนนักเรียน เป็นจิตอาสาเพ่ิมมากข้ึน ศึกษาฯ

จิตอาสาพร้อมท่ีจะช่วยเหลือชุมชน

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการงานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอ าเภอซับใหญ่ เพ่ือมีจิตส านึก เล็งเห็นของดี ประชาชนในอ าเภอซับใหญ่ - - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70 ประชาชนเห็นความส าคัญ กองการศึกษา

และงานของดีอ าเภอซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่  ของผู้เข้าร่วม ของดีอ าเภอซับใหญ่ ศาสนาและ

ประจ าปี 2563 กิจกรรม วัฒนธรรม 

25 โครงการขับเคล่ือนการจัดให้มีสภาเด็ก เพ่ือให้เด็กและเยาวชนต าบล เด็กและเยาวชนต าบลท่ากูบมี - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชนต าบลท่ากูบ กองการศึกษา

และเยาวชนต าบลท่ากูบ ท่ากูบเข้มแข็ง ความเป็นผู้น าท่ีดี เด็กในต าบล มีประสิทธิภาพ ในการด าเนิน ศาสนาและ

ท่ากูบ ชีวิตท่ีดีข้ัน วัฒนธรรม 

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร เพ่ือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - - 19,780 20,000 20,000 ร้อยละ 70 นักเรียนมีพัฒนาการดีข้ึน กองการศึกษา

สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่า นักเรียนมีพัฒ ศาสนาและ

กูบ นาการดีข้ึน วัฒนธรรม 

27 โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี เพ่ือประชาชน รู้อนุรักษ์ วัฒน ประชาชนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรม - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนรู้รักประเพณีเพ่ิม กองการศึกษา

ท้องถ่ิน ธรรมประเพณีท้องถ่ิน ประเพณีท้องถ่ิน ประชาชน มากข้ึน ศาสนาและ

รู้อนุรักษ์ วัฒนธรรม 

ประเพณีเพ่ิม

มากข้ึน

28 โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ยประชาสัม ร่วมประชาสัมพันธ์ งานรัฐพิธี - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ร่าวมประขาสัมพันธ์ กองการศึกษา

เพ่ือร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ พันธ์เพ่ือร่วมงานรัฐพิธี ของการประ โครงการรัฐพิธีตาง ๆ ศาสนาและ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม 

โครงการ

รวม     24   โครงการ 3,581,200 3,647,550 3,956,330 3,876,350 3,876,350

งบประมาณ
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2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดต้ังคณะท างานศูนย์กระจาย เพ่ือเป็นสถานท่ีให้บริการงาน อบต.ท่ากูบ 100,000     -  -  -  - 1 แห่ง มีศูนย์ให้บริการงานปศุสัตว์ ส านักปลัด

วัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์ ปศุสัตว์แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี

โรคระบาดสัตว์ ต าบล.ท่ากูบ ต าบลท่ากูบ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก เพ่ือรณรงค์ฉีดวัคป้องกันโรค 12 หมู่บ้าน 40,000      40,000       96,000       96,000     96,000      1 คร้ัง/ปี ไม่เกิดโรคระบาดสัตว์สู่คน กอง

โรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว สวัสดิการฯ

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ

3 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และ 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการ สตรี อายุ 35 ปี ข้ึนไป 20,000      20,000       20,000       20,000     20,000     1 คร้ัง/ปี กลุ่มเป้าหมายสามารถ กอง

มะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองทุกราย ตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง สวัสดิการฯ

2. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงได้รับการ

รักษาและส่งต่อ ตามระบบ

4 โครงการรณรงค์ ป้องกัน 1. ลดอัตราความชุกชุมของ  -แจกทรายอะเบท 50,000         50,000          100,000        100,000     100,000      1 คร้ัง/ปี ประชาชนในต าบลไม่ กอง

และควบคุมโรคไข้เลือดออก ยุงลาย  -จัดซ้ือสารเคมีก าจัดยุงลาย ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก สวัสดิการฯ

2. ลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรค อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ไข้เลือดออก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.4  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ ประชาชน อายุ 35 ปี ข้ึนไป 100,000         100,000           100,000           100,000        100,000         1 คร้ัง/ปี กลุ่มเส่ียงได้รับการดูแล กอง

(กิจกรรมลดพุง ลดโรค เลิกบุหร่ี) ตรวจคัดกรองความเส่ียงทุกราย ในต าบลท่ากูบ และมีการปรับเปล่ียน สวัสดิการฯ

2. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงได้รับการ พฤติกรรม

รักษาและส่งต่อ ตามระบบ

6 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ และ จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ และโรค 20,000        20,000          20,000          20,000       20,000        1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ความ กอง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมในการป้องกันโรคท่ี ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้าใจเก่ียวกับโรคเอดส์ สวัสดิการฯ

ถูกต้อง

2. ผู้ป่วยได้รับการดูแล และ

ติดตามเย่ียมบ้าน

7 โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุม 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ ราษฎร 12 หมู่บ้าน 20,000        20,000          20,000          20,000       20,000        1 คร้ัง/ปี มีเครือข่ายในการควบคุม กอง

โรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ควบคุมโรค ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี สวัสดิการฯ

2. เพ่ือควบคุมการระบาด ต าบลท่ากูบ

ของโรค

3. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้

และพฤติกรรมในการ

ป้องกันโรคท่ีถูกต้อง

8 โครงการอาหารปลอดภัย 1. ร้านอาหาร/แผงลอย/ร้านช า 12 หมู่บ้าน 50,000         50,000          50,000          50,000        50,000        1 โครงการ/ปี ประชาชนได้บริโภคอาหาร กอง

ได้รับการตรวจสารปนเป้ือน าหารท่ีปลอดภัย สวัสดิการฯ

ในอาหาร

2. เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค

อาหารท่ีปลอดภัยจากสาร

ปนเป้ือน

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ 1. เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต หญิงต้ังครรภ์ 20,000        20,000          20,000          20,000       20,000        1 โครงการ/ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล กอง

ในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ของมารดา อายุต่ ากว่า 20 ปี ตามเกณฑ์ สวัสดิการฯ

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจกับ

ครอบครัวและชุมชน

10 โครงการท้องไม่พร้อม เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้แก่ จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการ 20,000        20,000          20,000          20,000       20,000        1 โครงการ/ปี ลดปัญหาการต้ังครรภ์ กอง

นักเรียน นักศึกษา ในเร่ือง ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่ ก่อนวัยอันควร สวัสดิการฯ

การต้ังครรภ์  เด็กนักเรียน  นักศึกษา

11 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน และ เพ่ือให้ระบบบริการแพทย์ บริการแพทย์ฉุกเฉินแก่ 250,000         250,000          210,000          210,000        210,000         มีหน่วยบริการ ลดปัญหาการต้ังครรภ์ ส านักปลัด,

บริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ฉุกเฉินส าหรับประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชน ในต าบลท่ากูบ แพทย์ฉุกเฉิน ก่อนวัยอันควร กอง

มีประสิทธิภาพ ประจ าต าบล สวัสดิการฯ

จ านวน 1 แห่ง

12 โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ ชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.ท่ากูบ20,000        20,000          20,000          20,000       20,000        1 คร้ัง/ปี ชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพ ส านักปลัด

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย กู้ภัยมีความพร้อมในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

13 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข อุดหนุนหมู่บ้านส าหรับการ อุดหนุนจ านวน 12 หมู่บ้านใน 240,000         240,000          240,000          240,000        240,000         ปีละ 1 คร้ัง งานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี กอง

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ เขต ต.ท่ากูบอุดหนุนหมู่บ้าน มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และ สวัสดิการฯ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ละ 20,000 บาท เข้มแข็ง สามารถให้บริการ

ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน

ในพ้ืนท่ีได้ท่ัวถึง

14 โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและลดอัตราการ ราษฎร 12 หมู่บ้าน _ 20,000   20,000   20,000 20,000  จ านวนคร้ัง/ปี ประชาชนร้อยละ98.82 กอง

ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เกิดโรคขาดสารไอโอดีนในเขต มีเกลือเสริมไอโอดีนใน สวัสดิการ

พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ ครัวเรือนเสริมการบริโภค สังคม

เกลือทุกวัน

งบประมาณ

หนา้ที ่119



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการน้ าหยอดเหรียญ เพ่ือประชาชนจะได้มีน้ าด่ืม ประชาชนมีเคร่ืองใช้น้ าหยอด  -  - 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ท่ีสะอาด เหรียญ ประชาชนได้ ด่ืมท่ีเพียงพอ 

ด่ืมน้ า ท่ีสะอาด

16 โครงการน้ าประปาด่ืมได้ เพ่ือประชาชนจะได้มีน้ าด่ืม ประชาชนมีน้ าด่ืมอย่าง  -  - 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ท่ีสะอาด เพียงพอ ประชาชนได้ ด่ืมท่ีเพียงพอ 

ด่ืมน้ า ท่ีสะอาด

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงน้ าด่ืม เพ่ือประชาชนจะได้มีน้ าด่ืม ประชาชนมีโรงน้ าด่ืม ท่ีเพียง  -  - 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ า กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 ท่ีสะอาด พอ ประชาชนได้ ด่ืมท่ีเพียงพอ 

ด่ืมน้ า ท่ีสะอาด

18 โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์ เพ่ือส ารวจข้อมูลสัตว์ จ านวนสัตว์ในต าบล  -  - 4,800 4,800 4,800 ร้อยละ 70 ทราบจ านวนและประเภท กองสวัสดิการ

จ านวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ ท่ากูบ จ านวนสัตว์ สัตว์ ท่ีถูกต้อง 

ท่ีแน่นแน 

  รวมจ านวน       18     โครงการ 950,000      870,000       940,800       1,090,800  1,090,800  

งบประมาณ

หนา้ที ่120



2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม  และปรับปรุง เพ่ือให้ผู้ยากไร้ คนพิการ คนพิการ ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 150,000  150,000  150,000   150,000  150,000  ปีละ 5 หลัง ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัย กองช่าง

บ้านเอื้ออาทร และเด็กด้อยโอกาสได้มีท่ีอยู่อาศัย บ้านเอื้ออาทรในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ

2 โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 90,000    90,000    90,000     90,000    90,000    12 ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัย ส่วนโยธา

เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี การก่อสร้าง ซ่อมแซม และ บ้านเอื้ออาทรในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ  หมู่บ้าน

ปรับปรุงบ้านให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการ ผู้ยากจน

3 โครงการจัดจ้างนักเรียน  นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีงานท า และมี นักเรียน  นักศึกษาในต าบลท่ากูบ 50,000     50,000     50,000     50,000    50,000    1 คร้ัง/ปี นักเรียน นักศึกษา มีรายได้

ท างานช่วงปิดภาคเรียน รายได้ ระหว่างเรียน ส านักปลัด

4 โครงการสนับสนุนรถ รับ-ส่ง นักเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกใน จัดหารถ รับ-ส่ง นักเรียนในเขตต าบลท่ากูบ 36,000     36,000     36,000     36,000    36,000    รถ รับ-ส่ง นักเรียนมีความสะดวก กอง

การเดินทางไปโรงเรียน อย่างน้อย 1 คัน จ านวน 1 คัน ปลอดภัยในการเดินทาง การศึกษาฯ

ของเด็กนักเรียน ไปเรียน

5 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดี ผู้สูงอายุในต าบลท่ากูบ 100,000   100,000   100,000   100,000  100,000  จ านวนผู้สูงอายุท่ี ผู้สูงอายุมีก าลังใจ และมี กอง

เข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพจิตท่ีดี สวัสดิการฯ

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในต าบลท่ากูบ 100,000   100,000   100,000   100,000  100,000  จ านวนผู้สูงอายุท่ี ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กอง

ท่ีดีข้ึน เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่121



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ คนพิการ 50,000     50,000     50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้พิการ คนพิการได้รับความสะดวก กอง

ส าหรับคนพิการ คนพิการ สวัสดิการฯ

8 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อาสาสมัคร หมู่บ้านละ 3 คน 30,000    30,000    30,000     30,000    30,000    1 โครงการ/ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการ กอง

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเร้ือรัง 2. เพ่ือแบ่งเบาภาระญาติในการ ติดตามดูแลและบริการ สวัสดิการฯ

ดูแล เย่ียมบ้านอย่างมีคุณภาพ

3. เพ่ือติดตาม ดูแล และ บริการ

เย่ียมบ้านอย่างมีคุณภาพ

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ เพ่ือให้เด็ก สตรี และ บุคคล จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน 20,000    20,000    20,000     20,000    20,000    1 โครงการ/ปี เด็ก สตรี ได้รับการดูแล กอง

รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในครอบครัว ลดความรุนแรง ความรุนแรง ท้ัง 12 หมู่บ้าน ปัญหาความรุนแรงไม่เกิดข้ึน สวัสดิการฯ

ไม่ให้เกิดปัญหา

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จัดหาน้ าให้กับประชาชนท่ีได้รับ 200,000  200,000  200,000   200,000  200,000  ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าอุปโภค- ส านักปลัด

ของประชาชน ความเดือดร้อนในเขตต าบลท่ากูบ จ านวนผู้ได้รับ บริโภคในฤดูแล้ง

ต าบลท่ากูบ ความช่วยเหลือ

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จัดหาผ้าห่มกันหนาว หรือเส้ือกันหนาว 200,000  200,000  200,000   200,000  200,000  ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีผ้าห่มกันหนาว ส านักปลัด

ของประชาชน ผู้ได้รับความช่วยเหลือหรือเส้ือกันหนาวอย่างท่ัวถึง กอง

สวัสดิการฯ

12 โครงการอบรม บ าบัด ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ผู้เสพ/ผู้ติดยา  เข้ารับการ อบรม / บ าบัด จ านวน ปีละ 1 คร้ัง 52,500    52,500    52,500     52,500    52,500    ร้อยละของผู้เข้ารับ การแพร่ระบาดของยา ส านักปลัด

ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด บ าบัด การอบรม/บ าบัด เสพติดในพ้ืนท่ีลดลง

13 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ท่ีเสพ/ เพ่ือให้ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดมีงานท า ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 45,000    45,000    45,000     45,000    45,000    ร้อยละของผู้เข้ารับ ผู้ท่ีผ่านการบ าบัด มีงานท า ส านักปลัด

ผู้ท่ีติดยาเสพติด ท่ีผ่านการบ าบัด และ มีอาชีพ มีรายได้ ไม่หวนกลับไป การอบรม มีอาชีพ มีรายได้ ไม่หวนกลับ

ฟ้ืนฟูแล้ว เสพติดอกี ไปเสพยาเสพติดอกี

งบประมาณ

หนา้ที ่122



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรี และ เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ อบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มสตรี ต าบลท่ากูบ 50,000     50,000     30,000     30,000    30,000    จ านวนคร้ังในการกลุ่มสตรีได้ความรู้ด้านอาชีพ กอง

ครอบครัว ต่างๆ  และด้านอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จัดกิจกรรม ต่างๆ และความรู้เร่ืองอืน่ๆ สวัสดิการฯ

ท่ีเก่ียวข้อง

15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เพ่ือให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในต าบลท่ากูบ 20,000    20,000    30,000     30,000    30,000    จ านวนผู้พิการท่ี ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต กอง

คุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ีดีข้ึน เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้ผู้ยากไร้ คนพิการ คนพิการ  ซ่อมแซม และปรับปรุง  -  - 90,000     90,000    90,000    ปีละ 3 หลัง ประชาชนมี กองช่าง

 บ้านผู้ด้อยโอกาส และเด็กด้อยโอกาสได้มีท่ีอยู่อาศัย บ้านผู้แอยโอกาสในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ ท่ีอยู่อาศัย

17 โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษา นักเรียน เพ่ือช่วยเหลือทุนการศึกษา ช่วยเหลือทุนการศึกษา นักเรียน 48,000     48,000    48,000    ร้อยละ70 นักเรียน มีการเป็นอยู่ท่ีดี กอง

นักศึกษาผู้ยากไร้  นักเรียน นักศึกษาผู้ยากไร้ นักเรียนมี ข้ึน สวัสดิการฯ

คุณภาพ

รวม  17   โครงการ รวม 1,193,500    1,193,500    1,321,500     1,321,500   1,321,500   

งบประมาณ

หนา้ที ่123



2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นบ้านซับสายออ 100,000          -—  -—  -—  -— สนามเด็กเล่น เด็กมีพัฒนาการท้ังทาง กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน พัฒนาการท้ังด้านร่างกาย จ านวน 1 แห่ง 1 แห่ง ด้านร่างกายและจิตใจ

และจิตใจ

2 โครงการสนับสนุนระบบสุขาภิบาล เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีห้องส้วม โรงเรียน 5 แห่ง 1 สาขา และศูนย์พัฒนา 100,000          -— 100,000       100,000      100,000       รร. 6 แห่ง เด็กนักเรียนได้ใช้ห้องน้ า กอง

ในโรงเรียน ท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ เด็กเล็ก 1 แห่ง ท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ การศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนหน่วยงานราชการอืน่ ๆ เพ่ือด าเนินงานอันเป็นประโยชน์ เช่น ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าน้ ามันอุปกรณ์ 200,000       200,000      200,000      ร้อยละ 70 ประชาชนีความ เป็นอยู่ กองช่าง

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าซ่อมยานพาหนะ ประชาชน ท่ีดีข้ึน 

ได้รับผลประ

ประโยชน์ 

รวม    3    โครงการ 200,000        - 300,000       300,000      300,000      

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.6  แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่124



2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน่ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันครอบครัว จัดอบรมให้ความรู้แก่ ครอบครัวท่ีไม่ผ่าน 30,000    30,000     30,000   30,000    30,000   ร้อยละ ครอบครัว สถาบันครอบครัวมีความ กอง

เข้มแข็ง เกณฑ์ จปฐ. ปีท่ีผ่านมาแล้ว ท่ีเข้าร่วม เข้มแข็ง สวัสดิการฯ

2 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เพ่ือให้สถาบันครอบครัวมีความรัก ราษฎรในต าบลท่ากูบ 50,000    50,000     50,000   50,000    50,000    1 คร้ัง/ปี ครอบครัวในต าบลท่ากูบ กอง

ความอบอุน่ มีความรัก ความอบอุน่ สวัสดิการฯ

3 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ จัดอบรมคณะกรรมการป้องกัน และ 30,000    30,000     30,000   30,000    30,000    1 คร้ัง/ปี คณะกรรมการมีความรู้ ส านักปลัด

การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามยาเสพติดระดับหมู่บ้าน และภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด

การรณรงค์ต่างๆ การรณรงค์ต่างๆ

4 โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพ่ืออุดหนุนกองทุนแม่ของ หมู่ 1,3,6,7,8 40,000    40,000     40,000   40,000    40,000     1 คร้ัง/ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ส านักปลัด

แผ่นดิน มีความเข้มแข็ง

5 โครงการสร้างจิตส านึกท่ีดีงามในการ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ จัดฝึกอบรม หรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 10,000    10,000     10,000   10,000    10,000    สร้างความปรองดอง ประชาชนมีความปรองดอง ส านักปลัด

อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ความเข้าใจในการปรองดอง สัมพันธ์ สมานฉันท์ สมานฉันท์

สมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่125



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  -เพ่ือให้พลังแผ่นดินทุก  -อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน 15,000    15,000     15,000   15,000    15,000    จัดกิจกรรมป้องกัน สามารถลดจ านวน ส านักปลัด

ยาเสพติดแบบบูรณาการ ภาคส่วนสามารถด าเนิน เอาชนะยาเสพติดอ าเภอซับใหญ่ และแก้ไขปัญหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

การตามบทบาทหน้าท่ีและ อ าเภอซับใหญ่ ยาเสพติด ปีละ 1 คร้ังในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ

มีศักยภาพในการร่วมป้อง  - จัดกิจกรรมป้องกัน  และ

กันและแก้ไขปัญหายาเสพ แก้ไขปัญหายาเสพติด

ติด ปีละ 1 คร้ัง

 -เพ่ือลดจ านวนผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนในต าบลท่ากูบ 50,000 50,000 50,000  1 คร้ัง/ปี ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ส านักปลัด

9 โครงการอบรมเพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงาม เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงาม ประชาชนในต าบลท่ากูบ 20,000 20,000 20,000  1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีจิต ส านักปลัด

ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันฑ์ โดยเน้นการมี ส านึกท่ีดีงาม

ส่วนร่วมของประชนชนในชุมชน 

รวม    9    โครงการ 215,000 215,000 285,000 285,000 285,000

งบประมาณ

หนา้ที ่126



2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมและสืบสานประเพณี จัดงานประเพณีท้องถ่ิน ท้ัง 12 หมู่บ้าน 120,000      120,000       120,000      120,000      120,000       ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประเพณีท่ีดีงามคงอยู่ สืบไป ส่วน

ปะเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน อันดีงาม กิจกรรม การศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณา ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน 15,000        15,000         15,000        15,000        15,000         จ านวน 1 คร้ัง ปลูกจิตส านึกถึงจุดเร่ิมต้น ส านักปลัด

ธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ และพนักงานจ้างส่วนราชการ ของการกระจายอ านาจ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การปกครองสู่ท้องถ่ิน

รัชกาลท่ี 5 ได้ประกาศจัด ความส าคัญของ อปท. 

ต้ังสุขาภิบาลต าบลท่าฉลอมข้ึน บทบาท  ภารกิจ ในการ

เม่ือวันท่ี 18 มี.ค. 2548 บริการสาธารณะแก่ 

ประชาชนท่ัวไป

3 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือแสดงออกถึงการยึดม่ัน ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก 50,000   50,000    50,000   50,000   50,000    จัดกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี กอง

ท้องถ่ิน (ประเพณีแห่เทียนพรรษา) สืบสานงานบุญทางพุทธศาสนา พนักงานเจ้าหน้าท่ี เด็ก เยาวชน ประชาชน จ านวน 1 คร้ัง ทางพุทธศาสนา คงอยู่ การศึกษาฯ

และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างย่ังยืน สืบไป

ประเพณี

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่127



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลท่ากูบ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000       1 คร้ัง/ปี เกิดความสามัคคีในหมู่ กอง

การออกก าลังกาย คณะ การศึกษาฯ

5 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้าน 60,000        30,000         30,000        30,000        30,000         1 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และประชาชน ส านักปลัด

และอุปกรณ์ออกก าลังกาย ให้ประชาชนในต าบลท่ากูบ ปีละ 1 คร้ัง มีอุปกรณ์ในการออกก าลัง

มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา กายอย่างเพียงพอ

และออกก าลังกาย

6 โครงการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. ข้าราชการ/ 100,000      100,000       100,000      100,000      100,000       1 คร้ัง/ปี ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. ส านักปลัด

อ าเภอซับใหญ่ ส่งเสริมการออกก าลังกาย พนกงานส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ/พง.อบต. ก านัน

ประชาชนท่ัวไป ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนท่ัวไป

มีความรัก และสามัคคี

ร่วมกันพัฒนาพ้ืนท่ีให้

เป็นหมู่บ้านต าบลท่ีเข้มแข็ง

7 โครงการอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซ่ึงการ จรรโลงไว้ซ่ึงการศาสนา และ 12 หมู่บ้าน 50,000   50,000    50,000   50,000   50,000    บรรลุวัฒถุประสงค์ ศาสนาและวัฒนธรรมยังคง กอง

ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรม ท่ีก าหนดไว้ทุก อยู่ การศึกษาฯ

ประการ

8 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ เพ่ือสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ 10,000   10,000    10,000   10,000   10,000    จ านวน 1 คร้ัง/ปี การจัดงานเป็นไปด้วย ส านักปลัด

ส าหรับจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ต่างๆ  ของอ าเภอซับใหญ่ ความเรียบร้อย

9 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิรักษ์ เพ่ือกิจกรรมท้องถ่ินไทย รวม ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิก 20,000   20,000   20,000    ร้อยละ 70 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักปลัด 

พ้ืนท่ีสีเขียว ใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว อบต. ต าบลท่ากูบ ของผู้เข้าร่วม รู้รักและสามัคค ี

กิจกรรม 

รวม    9    โครงการ 555,000 525,000 545,000 545,000 545,000

งบประมาณ

หนา้ที ่128



2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุทุกคน 5,300,000  5,300,000   6,092,400   6,092,400  6,092,400  จ านวนผู้ท่ีได้รับเบ้ีย ผู้สูงอายุได้รับเบ้ียยังชีพ กอง

ในต าบลท่ากูบท่ีข้ึนทะเบียน ยังชีพ สวัสดิการฯ

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ ผู้พิการ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการทุกคน 2,200,000  2,200,000   2,304,000  2,304,000  2,304,000  จ านวนผู้ท่ีได้รับเบ้ีย ผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพ กอง

ในต าบลท่ากูบท่ีข้ึนทะเบียน ยังชีพ สวัสดิการฯ

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 30,000        30,000        30,000        30,000        40,000        จ านวนผู้ท่ีได้รับเบ้ีย ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบ้ียยังชีพ กอง

ผู้ป่วยเอดส์ ในต าบลท่ากูบท่ีข้ึนทะเบียน ยังชีพ สวัสดิการฯ

4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน พนักงานจ้างของ อบต.ท่ากูบ ทุกคน 90,000        90,000        90,000        90,000        120,000      จ านวนพนักงานจ้าง พนักงานจ้างได้รับสวัสดิการ กอง

ประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้าง ท่ีได้รับการช่วยเหลือ ประกันสุขภาพ การศึกษาฯ

ของ อบต.ท่ากูบ เป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.9  แผนงานงบกลาง

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

แบบ ผ. 01

หนา้ที ่129



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือหลักประกันสุขภาพท่ีดี กองทุนหลักประกันสุชภาพ อบต.ท่ากูบ 130,000   130,000   140,000   140,000   140,000   จ านวนงบประมาณ ประชาชนได้เข้าถึงการ กอง

ต าบลท่ากูบ (สปสช.) ท่ัวถึงกับประชาชนทุกคน ท่ีสมทบ บริการด้านสาธารณสุข สวัสดิการฯ

6 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพือสมทบเงินออมให้กับ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่ากูบ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จ านวนงบประมาณ ประชาชนมีการออมเงิน กอง

ต าบลท่ากูบ ประชาชนต าบลท่ากูบ ท่ีสมทบ สวัสดิการฯ

7 เงินสมทบทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เงินสมทบทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ทบทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชกา - - 130,000   130,000   130,000   ข้าราชการ ข้าราชการ ส านักปลัด

ท้องถ่ิน (กบท.) ท้องถ่ิน (กบท.) บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จบ านาญ

8 เงินส ารองจ่าย เพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย - - 500,000   500,000   500,000   ใช้ในกรณีฉุกเฉินท่ี ใช้ในกรณีฉุกเฉินท่ี ส านักปลัด

เกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือด มีสาธารณภัย มีสาธารณภัย

ร้อนของประชาชน 

9 เงินสมทบกองทุนทดแทน เพ่ือจ่ายกองทุนทดแทน สมทบกองทุนเงินทดแทน - - 3,760 4,000 4,000 ส านักปลัด

เป็นรายปี

10 งานช่วยพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยพิเศษ เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ - - 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

และพนักงานส่วนท้องถ่ิน ผู้รับ

บ านาญ และพนักงานถึงแก่ความตาย

11 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จรายเดือน ค่าบ าเหน็จรายเดือน - - 64,210 64,210 64,210 ส านักปลัด

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า

รวม    11  โครงการ 7,850,000 7,850,000 9,368,400 9,368,400 9,426,400

งบประมาณ

หนา้ที ่130



3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีให้ความรู้ จัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพต าบลท่ากูบ 200,000  -  -  - 200,000  ศูนย์ฝึกอาชีพ ประชาชนมีท่ีส าหรับ ส านักปลัด

ในต าบลท่ากูบ และฝึกอบรมอาชีพต่างๆ จ านวน 1 แห่ง ประจ าต าบล เรียนรู้ในการประกอบ

ให้กับราษฎรในเขตพ้ืนท่ี 1 แห่ง อาชีพ

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้แก่ บ้านแม่ต าบลท่ากูบ และนักเรียนในเขต 10,000    10,000  10,000  10,000     10,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

และจัดฝึกอบรมอาชีพผลิตพรมเช็ดเท้า ราษฎร ต าบลท่ากูบ ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ บ้านแม่ต าบลท่ากูบ และนักเรียนในเขต 10,000    10,000  10,000  10,000     10,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

และจัดฝึกอบรมอาชีพเย็บปักถักร้อย ให้แก่ราษฎร ต าบลท่ากูบ ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ ราษฎรผู้สนใจ หมู่ 2,5 และ 11 20,000   20,000  20,000  20,000    20,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

และจัดฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ให้แก่ราษฎร ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

5 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ บ้านแม่ต าบลท่ากูบ และ 15,000    15,000  15,000  15,000     15,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

และจัดฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ให้แก่ราษฎร นักเรียนในเขตต าบลท่ากูบ ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร และท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่131



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ กลุ่มหินทรายบ้านท่ากูบ หมู่ 1 20,000   20,000  20,000  20,000    20,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

และจัดฝึกอบรมอาชีพแกะสลักหินทราย ให้แก่ราษฎร ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

7 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจในต าบล 30,000   30,000  30,000  30,000    30,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

จัดฝึกอบรมอาชีพผลิตอิฐบล็อกประสาน ให้แก่ราษฎร ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

8 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ กลุ่มแม่บ้านในต าบลท่ากูบ 20,000   20,000  20,000  20,000    20,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

จัดฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บผ้า ให้แก่ราษฎร ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

9 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ ราษฎรท่ีสนใจในต าบลท่ากูบ 20,000   20,000  20,000  20,000    20,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

และจัดฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมจากวัสดุ ให้แก่ราษฎร และเด็กนักเรียนในเขตต าบลท่ากูบ ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ธรรมชาติ ให้กับราษฎร

10 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ ราษฎรบ้านท่าชวน หมู่ 6 30,000   30,000  30,000  30,000    30,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

และจัดฝึกอบรมอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ ให้แก่ราษฎร ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

จากไม้ ให้กับราษฎร

11 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ ราษฎรบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 30,000   30,000  30,000  30,000    30,000    จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

และจัดฝึกอบรมอาชีพวิสาหกิจชุมชน ให้แก่ราษฎร ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ป้ันปูน ให้กับราษฎร

12 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ จัดประกวดแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า 50,000    50,000  50,000  50,000     50,000    สินค้าได้รับรอง มีตลาดรองรับ และ ส านักปลัด

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผ่านการรับรอง ให้แก่ราษฎร ในต าบล/ หรือด าเนินการตามข้ันตอน มาตรฐาน ผู้บริโภคสินค้ามีความ และ

มาตรฐานสินค้า หรือ สนับสนุน การขอรับใบรรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่ือม่ันในสินค้า กองสวัสดิ

ให้เป็นสินค้า OTOP หรือ สินค้า การสังคม

13 โครงการขอรับสนับสนุนพันธ์โค เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ กลุ่มเกษตรกรบ้านโป่งเกตท่ีสนใจ 40,000  40,000  40,000     40,000    จ านวนเกษตรกร ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

จากภาครัฐ เล้ียงโคเพ่ิมมากข้ึนทุกครัวเรือน ท่ีสนใจ เพ่ิมมากข้ึนทุกครัวเรือน

ท าให้เกษตรกรมีอาชีพม่ันคง ท าให้เกษตรกรมีอาชีพม่ันคง

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการขอรับการสนับสนุนพันธ์ข้าว เพ่ือให้ประชาชนได้มีเมล็ดพันธ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านโป่งเกตท่ีสนใจ 50,000  50,000  50,000     50,000    จ านวนเกษตรกร ประชาชนได้มีเมล็ดพันธ์ ส านักปลัด

หอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิ 105 ท่ีมีคุณภาพ ท่ีสนใจ ข้าวหอมมะลิ 105 ท่ีมี

คุณภาพ

15 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายแกนน า เพ่ือสร้างอาชีพให้กับประชาชน, ผู้น า ประชะชน ต าบลท่ากูบ — — — 30,000    30,000    ร้อยละ 70 ของ ประชาชน ส านัก

อาชีพด้านปศุสัตว์ ชุมชน ต าบลท่ากูบ ผู้เข้าอบรม ได้ มีความรู้เพ่ิม ปลัด 

รับความรู้ เพ่ิม ข้ึน

ข้ึน

16 โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษา นักเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ใน — — 48,000  48,000    48,000    ร้อยละ 70 นักเรียน นักศึกษา กองสวัสดิการ

นักศึกษา ผู้ยากไร้ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ต าบลท่ากูบ นักเรียน นักศึกษา มีทุนการเรียน และสังคม

มีทุนเรียน เพ่ิมข้ึน

รวม    16    โครงการ  455,000      345,000     393,000    740,000       623,000       

งบประมาณ
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3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขอเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน เพ่ือให้ประชาชนในเขต ราษฎร ต.ท่ากูบท่ีไม่มีพ้ืนท่ีท ากิน 20,000     -  -  - จ านวนราษฎร ประชาชนมีเอกสารสิทธ์ิ กองช่าง

ต าบลท่ากูบ มีพ้ืนท่ีท ากิน ท่ีขอเอกสาร ในท่ีดินท ากิน

สิทธ์ิท่ีดินท ากิน

2 โครงการผันน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือจัดอบรมและรณรงค์การใช้ จัดอบรม 1 คร้ัง ให้กับเกษตรกร 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000    จัดอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความ กองช่าง

ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ต าบลท่ากูบ  1 คร้ัง/ปี รู้และเกิดจิตส านึกในการใช้

ปุ๋ยเคมี

3 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา  -เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 20,000    20,000    20,000    20,000  20,000    ประชาชนพัฒนาตามประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   -เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย หลักปรัชญาเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ในครัวเรือน พอเพียง สามารถพึงพาตนเองได้

4 โครงการส่งเสริมอาชีพไร่นาสวนผสม เพ่ือส่งเสริมอาชีพไร่นาสวนผสม กลุ่มเกษตรกรต าบลท่ากูบ 30,000     30,000    30,000    30,000  30,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

5 โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง ราษฎรผู้สนใจ หมู่ 6,9,10 และ 12 30,000     30,000    30,000    30,000  30,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ เกษตรกร และเด็กนักเรียนในเขตต าบลท่ากูบ ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร และท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

3.2  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผัก เพ่ือส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอด บ้านแม่ต าบลท่ากูบ และ 20,000    20,000    20,000    20,000  20,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ปลอดสารพิษ สารพิษให้แก่ เกษตรกร นักเรียนในเขตต าบลท่ากูบ ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

7 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงโคขุน เพ่ือส่งเสริมอาชีพเล้ียงโคขุน กลุ่มผู้เล้ียงโค - กระบือ หมู่ 1 30,000     30,000    30,000    30,000  30,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

8 โครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน เพ่ือส่งเสริมตลาดนัดชุมชน กลุ่มแม่บ้านโป่งเกต 10,000     10,000    10,000    10,000   10,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

9 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าน้ าหมัก เพ่ือส่งเสริมอาชีพการท าน้ าหมัก กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจในต าบล 20,000    20,000    20,000    20,000  20,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ชีวภาพ ชีวภาพให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

10 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกแก่นตะวัน เพ่ือส่งเสริมอาชีพปลูกแก่นตะวัน กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจในต าบล 20,000    20,000    20,000    20,000  20,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

11 โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลผลิต เพ่ือส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลผลิต กลุ่มแม่บ้านในต าบลท่ากูบ 20,000    20,000    30,000    30,000  30,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

12 โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่พันธ์ไข่ เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่ ราษฎรท่ีสนใจในต าบลท่ากูบ 20,000    20,000    20,000    20,000  20,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

พันธ์ไข่ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

13 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกดอกดาวเรือง เพ่ือส่งเสริมอาชีพปลูกดอก กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจในต าบล 20,000    20,000    20,000    20,000  20,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ดาวเรืองให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

14 โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปสมุนไพร เพ่ือส่งเสริมอาชีพแปรรูปสมุนไพร ราษฎรท่ีสนใจในต าบลท่ากูบ 20,000    20,000    20,000    20,000  20,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

15 โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอด กลุ่มอาชีพบ้านโป่งเกต หมู่ 2 30,000     30,000    30,000    30,000  30,000    จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

แบบกางมุ้ง ปลอดสารพิษแบบกางมุ้ง ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

ให้แก่ เกษตรกร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการส่งเสริม  และเพ่ิมผลผลิตทางการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ จัดอบรมให้ความรู้ในการปลูกมันส าประหลัง 50,000     50,000    50,000    50,000   จ านวนผลผลิตเพ่ิมข้ึนผลผลิตมีมากข้ึน และ ส านักปลัด

เกษตร ให้แก่ เกษตรกร สายน้ าหยดให้กับเกษตรกรในต าบลท่ากูบ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน

17 โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพและ เพ่ือเป็นสถานท่ีฝึกอบรมอาชีพ จัดต้ังศูนย์ฯ  จ านวน 1 แห่ง 100,000    -  -  - 100,000  จัดต้ังศูนย์ฯ 1 แห่งประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ส านักปลัด

ศูนย์ประสานงานด้านจัดหางาน และประสานงาน จัดหางาน

ให้คนมีงานท า ด้านการเกษตร ให้กับราษฎรในต าบลท่ากูบ

และฝีมือแรงงานตามแนวพระราช

ด าริเศรษฐกิจพอเพียง

18 โครงการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่าย เพ่ือสร้างผู้น าชุมชนเก่ียวกับ 12 หมู่บ้าน 30,000      - 30,000     - 1 โครงการ/ปี มีผู้น าด้านปศุสัตว์ ท่ีปฏิบัติ ส านักปลัด

แกนน าอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์ ได้จริงและสามารถให้ความรู้

แก่ ผู้อื่นได้เช่นกัน

19 โครงการ น้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ส่งเสริมและจัดหาท่ีดินว่างเปล่าท าแปลง 120,000  120,000   120,000    120,000  120,000    จ านวนแปลงเกษตรสามารถใช้ท่ีดินว่างเปล่า ส านักปลัด

แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ เจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณฯ ด้วย เกษตรผสมผสานและพัฒนาแหล่งน้ าให้ใช้ ผสมผสาน ท าแปลงเกษตรแบบ

การจัดหาท่ีดินว่างเปล่าท าแปลง ประโยชน์ได้ ผสมผสาน

เกษตรผสมผสานและพัฒนา

แหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เพียงพอ

20 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทค อุดหนุนศูนย์ฯ จ านวน 1 ศูนย์ 20,000    20,000    20,000    20,000  20,000    ปีละ 1 คร้ัง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักปลัด

ทางการเกษตรประจ าต าบล โนโลยีทางการเกษตร ทางการเกษตรประจ าต าบล

ประจ าต าบล ท่ากูบมีความประสิทธภาพ

และเข้มแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

หนา้ที ่136



21 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญา ขับเคล่ือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ขับเคล่ือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ — — 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 คร้ัง ขับเคล่ือนตามหลักปรัชญา ส่วนสวัสดิ

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง การและสังคม

รวม    21   โครงการ  830,000 680,000 770,000 740,000 790,000

หนา้ที ่137



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี และ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมี จัดท าแผนท่ีภาษี 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของการจัดเก็บ การจัดเก็บภาษีร้อยละ 90 ส่วนโยธา

ทะเบียนทรัพย์สิน ประสิทธิภาพ ภาษี ส่วนการคลัง

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

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว, ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

4.1  แผนงานท่ัวไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล และท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่138



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสร้างร้ัวก้ันแนวป่าชุมชน เพ่ือป้องกันการบุกลุกท าลายป่า ท าร้ัวล้อมป่าชุมชน บ้านซับสมบูรณ์ 200,000 200,000  200,000  200,000 200,000      อนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนท่ี ป่าไม้บ้านซับสมบูรณ์ กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 ชุมชนบ้านซับสมบูรณ์ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน

ไว้ได้ร้อยละ 70

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าทาง เพ่ือสร้างความร่มร่ืนสวยงามตา ปลูกต้นไม้สองข้างทางในเขตพ้ืนท่ี 50,000    50,000    50,000     50,000   50,000         จ านวนคร้ังท่ีปรับปรุง สองข้างถนนมีความร่มร่ืน ส านักปลัด

ในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ และเพ่ือดูแล รักษาส่ิงแวดล้อม ถนนสายหลักต าบลท่ากูบ สวยงามตา

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 200,000 200,000  200,000  200,000 200,000      กิจกรรม การเปล่ียนแปลงให้มี ส านักปลัด

สวยงาม สร้างบรรยากาศให้น่า ท่ากูบ ความสวยงาม เป็นระเบียบ

ท างาน ประชาชนเกิดความ

ประทับใจ

4 โครงการจัดหาถังขยะประจ าหมู่บ้าน เพ่ือจัดหาถังขยะรองรับการท้ิง จัดซ้ือถังขยะ ให้หมู่บ้านท้ัง 30,000    -  -  - 30,000         1 คร้ัง/ปี หมู่บ้านมีความสะอาด ส านักปลัด

ขยะ ให้กับหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน มากย่ิงข้ึน

5 โครงการจัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ เพ่ือให้มีท่ีท้ิงขยะ สถานท่ีท้ิงขยะ 1 แห่ง 200,000  -  -  - 200,000      1 แห่ง มีสถานท่ีส าหรับท้ิงขยะ ส านักปลัด

และปริมาณขยะลดลง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว, ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล และท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่139



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพ่ือให้การก าจัดขยะมูลฝอย ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบมาตรฐาน 300,000  -  - 300,000 300,000      เตาเผาขยะแบบ มีเตาเผาขยะแบบมาตรฐาน กองโยธา

แบบมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ ของ อบต.ท่ากูบ มาตรฐาน 1 แห่ง

ทางส่ิงแวดล้อม ฐาน

7 โครงการคัดแยกขยะ เพ่ือสร้างนิสัยให้ชาวบ้าน   12 หมู่บ้าน 30,000   30,000    30,000    30,000   30,000         รายได้ในการขายขยะ หมู่บ้านสะอาด  และ สวัสดิการฯ

ท้ิงขยะอย่างถูกวิธี และเพ่ือ ราษฎรมีรายได้เสริม

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จากการขายขยะ

8 โครงการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยจาก ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 30,000   30,000    30,000    30,000   30,000         ปริมาณขยะลดลง ปริมาณขยะมูลฝอยในเขต สวัสดิการฯ

"ประเทศไทยไร้ขยะ" ชุมชน ร้อยละ 70 พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบลดลง

9 โครงการปรับปรุง ขยายบ่อท้ิงขยะ เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีท้ิงขยะได้ปริมาณ สถานท่ีท้ิงขยะ 1 แห่ง 200,000 200,000  200,000  200,000 200,000      1 แห่ง มีสถานท่ีส าหรับท้ิงขยะ กองโยธา

ท่ีสาธารณะ เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน

10 โครงการจัดการมลพิษทางอากาศ เพ่ือก าจัดมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 50,000    50,000    50,000     50,000   50,000         3 คร้ัง/ปี ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ ส านักปลัด

ลดการเจ็บไข้ได้ป่วย

จากอากาศเป็นพิษ ของ

ประชากรในต าบลท่ากูบ

11 โครงการท้องถ่ินไทยใส่ใจความสะอาด เพ่ือร่วมกันรักษาความสะอาด ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 20,000   20,000    20,000    20,000   20,000        เดือนละ 1 สภาพพ้ืนท่ีในต าบลท่ากูบ ส านักปลัด

คนในชาติมีความสุข ในต าบลท่ากูบให้มีบรรยากาศ คร้ัง สะอาด น่าอยู่ 

ท่ีน่าอยู่ ดูสะอาดและสูขใจ

12 โครงการแก้ไขปัญหากล่ินเหม็น ป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 20,000   20,000    20,000    20,000   20,000        สามารถแก้ไข ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ ส านักปลัด

จากโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการ ข้อร้องเรียนเร่ือง ลดการเจ็บไข้ได้ป่วย

กล่ินเหม็นได้ จากอากาศเป็นพิษ

ร้อยละ 70 ของประชากรในต าบล

ท่ากูบ

13 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ต าบลท่ากูบมีการก าจัดขยะ 30,000   30,000    30,000    30,000   30,000         ร้อยละ 70 ต าบลท่ากูบมีส่ิงแวดล้อม กองสวัสดิ

ปฏิกูล ท่ีถูกต้อง ถูกหลัก ของพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ ท่ีดี ข้ึน การและ

สะอาดข้ึน สังคม

งบประมาณ

หนา้ที ่140



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการวางผังเมือง เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ พนักงาน จัดฝึกอบรมพนักงาน 50,000    50,000    20,000    20,000   20,000        จัดอบรม พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ กองช่าง

อบต. เก่ียวกับการจัดท าผังเมือง จ านวน 1 คร้ัง 1 คร้ัง/ปี เก่ียวกับการวางผังเมือง

รวมชุมชน อาคาร งานพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 150,000 150,000  150,000  150,000 150,000      กิจกรรม การเปล่ียนแปลงให้มี ส านักปลัด

ส านักงาน สวยงาม สร้างบรรยากาศ ความสวยงาม เป็นระเบียบ

ให้น่าท างาน ประชาชนเกดความ

ประทับใจ

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริม เพ่ือสร้างความร่มร่ืนสวยงามตา ปลูกต้นไม้สองข้างทางในหมู่บ้านโป่งเกต 50,000    50,000     50,000   50,000         จ านวนคร้ังท่ีปรับปรุง สองข้างถนนมีความร่มร่ืน ส านักปลัด

ป่าชุมชน บ้านโป่งเกต หมู่ 2 และเพ่ือดูแล รักษาส่ิงแวดล้อม สวยงามตา

17 โครงการปรับปรุงทางเข้าตลาดนัด เพ่ือการสัญจรไปมาท่ีสะดวก ทางสัญจรท่ีดีข้ึน — — 150,000 — — ประชาชนใน ประชาชนได้ กอง 

บ้านท่ากูบ ม.1 ต าบล ใช้ถนนท่ีดี ช่าง

รวม      17    โครงการ 1,560,000   1,080,000    770,000       770,000     790,000            

งบประมาณ

หนา้ที ่141



4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส ารวจพ้ืนท่ีป่าสงวน และ เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ีป่าสงวน หมู่ 1- 12 60,000      -  -  - 12 ไม่มีการบุกรุกท่ีป่าสงวน กองช่าง

พ้ืนท่ี สาธารณประโยชน์ หมู่บ้าน

2 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า เพ่ือให้แหล่งน้ าสะอาด ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าให้มีความสะอาด 50,000     50,000   50,000     50,000       50,000     จ านวนพ้ืนท่ี ท่ีก าจัด แหล่งน้ ามีความสะอาด กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ สามารถอุปโภค-บริโภคได้ วัชพืช

3 โครงการคลองสวย น้ าใส เพ่ือให้แหล่งน้ าสะอาด ลดการ จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านในต าบลท่ากูบ 50,000     50,000   50,000     50,000       50,000     จ านวนผู้เข้าร่วม คลองมีความสะอาก กองช่าง

คนไทยมีความสุข ต้ืนเขินของแหล่งน้ า ได้สร้างความสามัคคีในต าบล ร่วมกิจกรรม กิจกรรม

ขุดลอกคลอง ต่างๆ ในต าบลท่ากูบ

4 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช เพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านการ จัดหาเมล็ดพันธ์ุดี เพ่ือแจกจ่ายให้กับ 20,000    20,000   20,000    20,000      20,000     1 โครงการ/ปี เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร ส านักปลัด

เกษตรให้กับราษฎร เกษตรกรน าไปปลูกบริเวณอา่งเก็บน้ า

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการ 20,000    20,000   20,000    20,000      20,000     จ านวนผู้สมัคร อบต.ท่ากูบ ได้มีร่วม ส านักปลัด

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ความร่วมมือของ อบต. และสมัครเข้าร่วม เข้าร่วมโครงการฯ สนองพระราชด าริ สมเด็จ

ราชกุมารี โครงการอนุรักษ์ สนองพระราชด าริตามโครงการฯ โครงการฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ

พันธุกรรมพืช

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล และท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว, ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

4.3  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่142



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม/โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษา 50,000     50,000   50,000     50,000       50,000     จ านวนกิจกรรม มีทรัพยากรน้ า และป่า ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แผ่นดิน" เพ่ิมข้ึน

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถ

7 โครงการพลังงานทดแทน เพ่ือประหยัดพลังงานช่วย จ านวน 12 หมู่บ้าน 100,000   100,000 100,000   100,000     100,000   ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนสามารถประหยัด ส านักปลัด

ประเทศ ท่ีประหยัดพลังงาน พลังงานได้ และสามารถใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์

8 โครงการรณรงค์เพ่ือลดอันตราย เพ่ือลดการใช้สารเคมี ตรวจหา เกษตรการในต าบลท่ากูบ 30,000     - 30,000     -  - 1 คร้ัง/ปี  - สามารถลดการใช้สารเคมี ส านักปลัด

จากการใช้สารเคมีป้องกัน และ สารเคมีในเลือดเกษตรกร ได้

ก าจัดศัตรูพืชในภาคเกษตร  - เกษตรกรได้รับการตรวจ

คัดกรอง

9 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมคงอยู่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ 30,000    30,000   30,000    30,000       30,000     พ้ืนท่ีในเขตชุมชน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส านักปลัด

ชุมชนสะอาดสวยงาม และร่วมกัน เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหา ได้รับการดูแล ท าให้มีสภาพ

ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในวัน ราช, วันแม่แห่งชาติ, วันท้องถ่ินไทย ฯลฯ ดีข้ึน ชุมชนมีความสะอาด

ส าคัญต่างๆ สวยงาม

10 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ เพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล 50,000     50,000   50,000     50,000       50,000     กิจกรรม พัฒนาระดับคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

รักพ้ืนท่ีสีเขียว รักษาความชุ่มช้ืนของดิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกันปลูก ของประชาชน ต้นไม้ ช่วยให้

ต้นไม้ในวันท้องถ่ินไทย อากาศมีความชุ่มช้ืน ฝนตก

ตามฤดูกาล อนุรรักษ์ดิน 

และน้ า

งบประมาณ

หนา้ที ่143



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการในน้ ามีปลา ชาว 1.เพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากรสัตว์น้ า ผู้บริหาร สมาชิก - 30,000   30,000    30,000       30,000     จ านวนประชากร 1 ทรัพยากรในน้ าเพ่ิม ส านักปลัด 

ประชามีสุข ในแหล่งน้ าธรรมชาติ พนักงานส่วนต าบล สัตว์น้ าเพ่ิมมากข้ึน มากข้ึน 

องค์การบริหารส่วน 2.เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วน พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 2 สร้างรายได้ให้กับ

ต าบลท่ากูบ ร่วมและรู้สึกหวงแหนทรัพยากร ประชาชน ชุมชน 

ธรรมชาติ

3.เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก

การท่ีได้การบริหารจัดการตาม

โครงการ

14 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า เพ่ือให้แหล่งน้ าสะอาดข้ึน มีแหล่งน้ าท่ีสะอาด — — — 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ล าห้วยส้ม กอง 

ล าห้วยส้มป่อย หมู่ 1 สภาพแวด ป่อยมีสภาพ ช่าง

ล้อมดีข้ึน แวดล้อมดีข้ึน

15 โครงการก าจัดวัชพืชสระน้ าสาธารณะ เพ่ือให้แหล่งน้ าสะอาดข้ึน มีแหล่งน้ าท่ีสะอาด — — — 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ล าห้วยส้ม กอง 

ข้างวัดวังขอนสัก  หมู่ท่ี 3 สภาพแวด ป่อยมีสภาพ ช่าง

ล้อมดีข้ึน แวดล้อมดีข้ึน

16 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประชาชนมีแหล่งเรียน ประชาชน หมู่ท่ี 7 ต.ท่ากูบ — — 50,000 50,000 50,000 มีศูนย์เรียนรู้ ม.7 มีศูนย์เรียนรู้ท่ีดี ส านักปลัด 

(ส่งเสริมอาชีพ) หมู่ท่ี 7 รู้ ส่งเสริมอาชีพ 

17 โครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ผู้บริหาร สามาชิก พนักงานส่วนต าบล — — 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 มีสวนสาธารณะ ส านักปลัด 

ให้แก่ชุมชน อยู่หัว ร.10 เพ่ิอให้ทุกภาคส่วน ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีสวนสาธารณะ ท่ีสวยงามข้ึน

ร่วมประสานพลังความสามัคคี

รวม      17    โครงการ 460,000 400,000 580,000 650,000 650,000

งบประมาณ

หนา้ที ่144



5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม รถส่วนกลาง เพ่ือให้รถส่วนกลางมีประสิทธิ รถส่วนกลางของ อบต.ท่ากูบ ทุกคัน 200,000   200,000     200,000    200,000    200,000    จ านวนคร้ัง รถส่วนกลางมีสภาพใช้งาน ส านักปลัด

ของ อบต.ท่ากูบ ภาพ ในการใช้งานได้ดี ท่ีปรับปรุง ซ่อมแซม ได้เป็นปกติ กองช่าง

2 รายจ่ายอืน่ๆ เช่น ค่าจ้างองค์การ หรือ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 20,000     20,000       20,000       20,000      20,000      อบต.ท่ากูบ ทราบความพึงพอใจของผู้มา ส านักปลัด

สถาบันท่ีเป็นกลาง เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ ผู้มารับบริการของ อบต.ท่ากูบ ผ่านเกณฑ์ประเมิน รับบริการ ท่ีมีต่อการปฏิบัติ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ทุกด้านท่ีประเมิน งานของ อบต.ท่ากูบ

ปฏิบัติงานของ อบต.ท่ากูบ

3 โครงการปรับปรุงอนิเตอร์เน็ต เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ ปรับปรุงระบบอนิเตอร์เน็ท อบต.ท่ากูบ 100,000   100,000     100,000     100,000    100,000    ระบบอนิเตอร์ เยาวชนมีวามรู้กว้าง ส านักปลัด

อย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน เน็ท สะดวกข้ึน ขวางทันเหตุการณ์

4 โครงการจัดการเลือกต้ังของ อบต.ท่ากูบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ จัดการเลือกต้ังประจ า ของ อบต.ท่ากูบ 50,000      200,000     500,000     500,000    500,000    จ านวนคร้ังในการ มีความพร้อมในการจัดการ ส านักปลัด

การเลือกต้ัง และเลือกต้ังซ่อม จัดการเลือกต้ัง เลือกต้ัง

ของ อบต.ท่ากูบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

5.1  แผนงาท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง 150,000   150,000     150,000     150,000    150,000    จ านวนผู้เข้าร่วม พนักงานมีศักยภาพในการ ส านักปลัด

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน และพนักงานจ้าง

และพนักงานจ้าง อบต.ท่ากูบ อบต.ท่ากูบ โครงการ ท างานเพ่ิมข้ึน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง 20,000     20,000       20,000       20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหารท้องถ่ิน และ ส านักปลัด

ผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน โครงการ สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

มีศักยภาพในการท างาน

เพ่ิมข้ึน

7 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการ จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง 100,000   100,000     100,000     100,000    100,000    จ านวนผู้เข้าร่วม พนักงานมีศักยภาพการให้ ส านักปลัด

ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชน โครงการ บริการประชาชน

ในการพัฒนาท้องถ่ิน

8 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และสามารถ จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษา ดูงาน 150,000   150,000     150,000     150,000    150,000    จ านวนผู้เข้าร่วม การท างานมีประสิทธิภาพ ส านักปลัด

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กรได้ นอกสถานท่ี โครงการ และประสิทธิผลมากข้ึน

อบต. ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้ดีย่ิงข้ึน

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และสามารถ อนุญาตให้ผู้บริหาร และพนักงาน อบต. 370,000   370,000     370,000    370,000    370,000    จ านวนคร้ัง/ปี การท างานมีประสิทธิภาพ ส านักปลัด

และ พนักงาน อบต. เข้ารับการฝึกอบรม น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กรได้ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ/หรือ ท่ีส่งพนักงานเข้ารับ และประสิทธิผลมากข้ึน กองคลัง

สัมมนาตามโครงการ/หลักสูตรต่างๆ หลักสูตรต่างๆ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม สัมมนา ตอบสนองความต้องการ กองการศึกษาฯ

ท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง หรือ หน่วยงาน ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ของประชาชนได้ดีย่ิงข้ึน กองสวัสดิการฯ

อืน่ๆ จัดข้ึน ก าหนดไว้ กองช่าง

10 ค่าจ้างออกแบบ เพ่ือจ้างเป็นค่าออกแบบ ค่าจ้างออกแบบ — — 20,000    20,000    20,000    ร้อยละ 70 การท างานมีประสิทธิภาพ กองช่าง

มีแบบท่ีมาตราฐาน และประสิทธิผลมากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานงบประมาณ

หนา้ที ่146



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเป็นส่ือกลางประชาชน อุดหนุงบประมาณให้แก่ อบต.ซับใหญ่ หรือ 70,000     70,000       70,000      70,000      70,000      อุดหนุนศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับ ส านักปลัด

การจัดซ้ือหรือจัดจ้างของ อบต. สัมพันธ์ให้ผู้ทีสนใจเข้ามามี อบต.ตะโกทอง ในการบริหารจัดการศูนย์ 1 แห่ง การส่งเสริมการด าเนินงาน

ระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานงาน ส่วนร่วมในกระบวนการจัดซ้ือ ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง อย่างต่อเน่ือง

อปท.อ าเภอซับใหญ่ จัดจ้าง และเผยแพร่ความรู้ ของ อบต. ระดับอ าเภอ และศูนย์ประสาน

ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง งาน อปท.อ าเภอซับใหญ่

ของ อบต.

12 โครงการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนงบประมาณให้แก่ อบต.ซับใหญ่ 70,000     70,000       70,000      70,000      70,000      อุดหนุนศูนย์ สามารถแก้ไขปัญหาความ ส านักปลัด

ต าบลท่ากูบ ท่ีได้รับความเดือดร้อนในต าบล ในการด าเนินการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือประชาชน เดือดร้อนให้กับประชาชน

ท่ากูบ (สถานท่ีกลาง) (สถานท่ีกลาง) ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิ

1 แห่ง ภาพ

13 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือ เพ่ือเป็นส่ือกลางประชาชน อุดหนุงบประมาณให้แก่ อบต.ซับใหญ่ หรือ — — 70,000      70,000      70,000      อุดหนุนศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ ส านักปลัด

บริหารการจัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สัมพันธ์ให้ผู้ทีสนใจเข้ามามี อบต.ตะโกทอง ในการบริหารจัดการศูนย์ 1 แห่ง รับการส่งเสริมการด า

ระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานงาน ส่วนร่วมในกระบวนการจัดซ้ือ ช่วยเหลือประชาชน ระดับอ าเภอ เนินงานอย่างต่อเน่ือง

อปท.อ าเภอซับใหญ่ จัดจ้าง และเผยแพร่ความรู้ และศูนย์ประสานงาน อปท.อ าเภอซับใหญ่

ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ของ อบต. ,ช่วยเหลือประชาชน

ระดับอ าเภอ

14 โครงการสนับสนุนอุดหนุนงานบวงสรวง เพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอซับใหญ่ ประชาชนในพ้ืท่ีอ าเภอซับใหญ่ — — 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ได้ พิธีบรวงสรวงเจ้าพ่อ กองการ

เจ้าพ่อพระยาแล และพ้ืนท่ีใกล้เคียงตลอดจนผู้เล่ือม เข้าร่วมงานบวงสรวง พระยาแล ศึกษา

ใสศรัทธาได้ร่วมงานบวงสรวงและ เจ้าพ่อพระยาแล

สักการะกราบใหว้เจ้าพ่อพระยาแล

รวม    14  โครงการ 1,300,000 1,450,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000
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5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โค ร งก าร ส นับ ส นุน หรื อ จัด หาน ้า เพ่ือแก้ไข ปั ญ หาก าร ข าด แค ล น จัด บริก ารรถ ส่ งน ้ าเพ่ื ออุปโภ ค-บริโภ ค ให้กั บ 120,000     120,000     120,000     120,000   120,000   จ้า นวนประ ช า ก ร ประ ชา ช นมี น ้ า อุปโภ ค- ก องช่า ง

อุป โภ ค-บ ริ โภ ค น ้าอุป โภ ค-บ ริ โภ ค  ให้แก่ ร าษ ฎ ร ราษฎ รในพื นท่ีประส บปัญหาก ารข าด แ คล น ท่ีข า ด แ คล นน ้ า  แ ล ะ บริโภ ค

น ้ า ในเข ตพื นท่ีต้าบล ท่ากู บ ได้ รับก า รส นับส นุน

รวม     1   โครงการ 120,000     120,000     120,000     120,000   120,000   

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การ บ ริห าร จั ดการ บ้ านเมื อง ท่ีดี  มี ป ร ะสิ ท ธิ ภาพ

5.2  แผนง านสั ง คมสง เคร าะห์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การ สร้าง ความเข้ มแข็ ง ท าง เศร ษ ฐกิ จฐานร ากและแข่ ง ขั นได้ อย่ าง ย่ัง ยื น และท่ี 4 การ พัฒ นาสั ง คมและคุ ณภาพชีวิตให้ ม่ันคง ตามห ลั กป รัชญ าข อง เศร ษ ฐกิ จพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่148



5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต. เพ่ือให้มีสถานท่ีใช้ในการประชุม ก่อสร้างห้องประชุม อบต.ท่ากูบ 1 หลัง 200,000   -  -  -  - 1 หลัง มีห้องส าหรับใช้ในการ กองช่าง

ต่างๆ ประชุม

2 โครงการจัดท าแนวเขตการปกครอง เพ่ือให้มีแนวเขตการปกครองท่ี เขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 30,000    30,000   30,000    30,000    30,000    การปกครอง ต าบลท่ากูบมีเขต กองช่าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชัดเจน 1 ต าบล การปกครองท่ีชัดเจน

รวม    2    โครงการ 230,000  30,000   30,000    30,000    30,000    

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

5.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02
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5.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา และขับเคล่ือน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ  -ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน 50,000     60,000     60,000    60,000     60,000   แผนยุทธศาสตร์ และ มีแผนใช้ในการพัฒนาต าบล ส านักปลัด

แผนชุมชน บูรณาการจัดท าแผนชุมชน  -ประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผน แผนพัฒนาส่ีปี

แผนพัฒนาต าบล  - จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านสร้างการมีส่วน

แผนยุทธศาสตร์ ร่วมของประชาชน

การประสานแผน  - จัดท ารูปเล่ม 

 - และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงกาส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  -เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน จัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจพ้ืนฐาน 30,000     30,000     30,000    30,000     30,000   12 หมู่บ้าน ทราบข้อมูลท่ีแท้จริง ท่ี ส านักปลัด

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผน ท่ีจ าเป็นของประชากรต าบล ประชากรต าบลท่ากูบ ปีละ 1 คร้ัง จ าเป็นต่อการพัฒนาต าบล

พัฒนาต าบล ท่ากูบ ในการจัดท าแผนพัฒนา (ตามหนังสือ  มท.0810.2/ว 1596)

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดเตรียมเอกสารส าหรับจัดเก็บ

ข้อมูล

3 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 30,000    30,000     30,000   

(ค่า K)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน 12,000     12,000     12,000    12,000     12,000   12 หมู่บ้าน แสดงความคิดเห็น และมี

ประชาชนในการจัดท าแผน ส่วนร่วมในการจัดท าแผน ส านักปลัด

พัฒนาต าบล พัฒนาส่ีปี

5 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล เพ่ือจัดเวทีประชาคมระดับต าบล จัดเวทีประชาคมระดับต าบล 1 คร้ัง 10,000     10,000     10,000    10,000     10,000   ผู้เข้าร่วมโครงการ มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ ส านักปลัด

เพ่ือน าปัญหาความต้องการของ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แผนพัฒนาส่ีปี สามารถวาง

ประชาชนมาจัดท าแผนพัฒนา แผนและแก้ปัญหาความ

ท้องถ่ินและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เดือดร้อนของประชาชนได้

6 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 10,000     10,000     10,000    10,000     10,000   กิจกรรม สถาบันส าคัญของชาติ ส านักปลัด

เป็นท่ีเคารพของประชาชน

7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ฝึกอบรมด้านการจัดท าแผนให้กับ 20,000     20,000     20,000    20,000     20,000   จัดอบรม 1 คร้ัง/ปี คณะกรรมการหมู่บ้าน ส านักปลัด

หมู่บ้านด้านการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมในการประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 12 หมู่บ้าน มีความรู้ความสามารถในการ

และจัดท าแผนพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านได้

8 โครงการจัดประชุมประชาชนเพ่ือรับฟัง จัดประชุมประชาชน จัดประชุมประชาชน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ของผู้ ประชาชนมี ส านักปลัด

ความติดเห็นของประชาชน เข้าร่วมประชุม ส่วนร่วม ในการ

ประชุม 

9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ พนักงาน อบต. 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 อบต.มีประสิทธิ กองคลัง

เก็บรายได้ของ อปท. ของ อปท. พนักงานมี ภาพในการจัด

ความรู้เพ่ิมข้ึน เก็บภาษี 

รวม      10   โครงการ 132,000 142,000 252,000 252,000 252,000

งบประมาณ

หนา้ที ่151



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงก ารก่ อส ร้างระบบประปาหมู่ บ้าน เพ่ื อให้ประชาชนมี น ้ าส ะอาด ประปาข นาด ก ล าง 3,700,000  3,700,000   3,700,000   3,700,000   3,700,000    ประ ชา ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ประ ช า ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ก องช่า ง

วังกุ ง หมู่  4 (คุ้ม โนนส้ าราญ) อุปโภ ค-บริโภ ค อย่างเพียงพอ อุปโภ ค-บริโภ ค อุปโภ ค-บริโภ ค

ร้อยล ะ  70 อย่า งเ พียงพอ

2 โครงก ารก่ อส ร้างระบบประปาหมู่ บ้าน เพ่ื อให้ประชาชนมี น ้ าส ะอาด ประปาข นาด ก ล าง - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประ ชา ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ประ ช า ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ก องช่า ง

หมู่ ท่ี 4 อุปโภ ค-บริโภ ค อย่างเพียงพอ อุปโภ ค-บริโภ ค อุปโภ ค-บริโภ ค

ร้อยล ะ  70 อย่า งเ พียงพอ

3 โครงก ารก่ อส ร้างระบบประปาหมู่ บ้าน เพ่ื อให้ประชาชนมี น ้ าส ะอาด ประปาข นาด ก ล าง 3,700,000  3,700,000   3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประ ชา ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ประ ช า ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ก องช่า ง

ซั บส ม บูรณ์ หมู่  9 อุปโภ ค-บริโภ ค อย่างเพียงพอ อุปโภ ค-บริโภ ค อุปโภ ค-บริโภ ค

ร้อยล ะ  70 อย่า งเ พียงพอ

4 โครงก ารก่ อส ร้างระบบประปาหมู่ บ้าน เพ่ื อให้ประชาชนมี น ้ าส ะอาด ประปาข นาด ก ล าง 3,700,000  3,700,000   3,700,000   3,700,000   3,700,000    ประ ชา ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ประ ช า ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ก องช่า ง

ซั บน ้ า ใส  หมู่  11 อุปโภ ค-บริโภ ค อย่างเพียงพอ อุปโภ ค-บริโภ ค อุปโภ ค-บริโภ ค

ร้อยล ะ  70 อย่า งเ พียงพอ

5 โครงก ารก่ อส ร้างระบบประปาหมู่ บ้าน เพ่ื อให้ประชาชนมี น ้ าส ะอาด ประปาข นาด ก ล าง - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประ ชา ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ประ ช า ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ก องช่า ง

ซั บน ้ า ใส  หมู่  11 (คุ้ม ใต้พัฒ นา) อุปโภ ค-บริโภ ค อย่างเพียงพอ อุปโภ ค-บริโภ ค อุปโภ ค-บริโภ ค

ร้อยล ะ  70 อย่า งเ พียงพอ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบ ผ. 02/1

หนา้ที ่152



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงก ารก่ อส ร้างระบบประปาหมู่ บ้าน เพ่ื อให้ประชาชนมี น ้ าส ะอาด ประปาข นาด ก ล าง 3,700,000  3,700,000   3,700,000   3,700,000   3,700,000    ประ ชา ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ประ ช า ช นมี น ้ า ส ะ อา ด ก องช่า ง

วังอุด ม  หมู่  12 อุปโภ ค-บริโภ ค อย่างเพียงพอ อุปโภ ค-บริโภ ค อุปโภ ค-บริโภ ค

ร้อยล ะ  70 อย่า งเ พียงพอ

7 โครงก ารข ยายเข ตไฟฟ้าภ ายในหมู่ บ้าน (คุ้ม นายโย) เพ่ื อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ท่ี ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ไฟฟ้า ใช้ ก องช่า ง

หมู่ ท่ี 12 เพียงพอ ประ ชา ช นมี ไฟฟ้า

ใช้เ พ่ิ ม ขึ น

8 โครงก ารข ยายเข ตไฟฟ้าภ ายในหมู่ บ้าน เพ่ื อประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ท่ี ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ไฟฟ้า ใช้ ก องช่า ง

(คุ้ม น ายส ถิ ตย์) หมู่ ท่ี 12 เพียงพอ ประ ชา ช นมี ไฟฟ้า

ใช้เ พ่ิ ม ขึ น

รวม          8         โครงการ 

งบประมาณ

หนา้ที ่153



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

จาก บ.ท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 6,900 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.ท่าช้าง ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.โป่งเกต ต.ท่ากูบ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 24,000 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.หนองนกเขียน ต.ตะโกทอง ถึง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

บ.โนนสะอาด ถึง บ.เขาดินวนา ต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 7,500,000     600,000          -  - 600,000        มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

จาก บ.ซับสายออ ต.ท่ากูบ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทาง 1 เมตร  ยาว 4,500 คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.วังข่ือ ต.ซับใหญ่ และ ปลอดภัย เมตร ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1

หนา้ที ่154



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 11,250,000  11,250,000   11,250,000   11,250,000   11,250,000  มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.ท่ากูบ ถึง บ.โป่งเกต ต.ท่ากูบ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 15,000 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.เข่ือนล่ัน ถึง บ.ตะโกทอง ต.ตะโกทอง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.วังกุง (ถ.หมายเลข 2354) ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 6,000 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.วังขอนสัก (ถ.หมายเลข 4014) และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

อ.หนองบัวระเหว ร้อยละ 70

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 4,732,500    4,732,500    4,732,500    4,732,500    4,732,500   มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.วังกุง (ถ.หมายเลข 2354) ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 6,310 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.ซับน้ าใส หมู่ 11 และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 3,075,000    3,075,000     3,075,000     3,075,000     3,075,000    มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.ท่ากูบ คุ้มฟาร์มหมู (ถ.หมายเลข ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 4,100 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

4014) ถึง บ.ห้วยส้มป่อย คุ้มดอนคะนิง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 4,875,000    4,875,000     4,875,000     4,875,000     4,875,000    มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สายจาก บ.ห้วยส้มป่อย (สามแยกท่าชวน) ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 6,500 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

ต.ท่ากูบ ถึง บ.วังข่ือ ต.ซับใหญ่ และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ถนนกว้าง 8 เมตร  ยาว 13,000 เมตร 4,000,000     4,000,000      4,000,000      4,000,000      4,000,000     มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

จาก บ.โป่งเกต ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 1,600 ลูกบาศก์ คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.ร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส และ ปลอดภัย เมตร ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ถนนกว้าง 5 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 1,875,000            1,875,000            1,875,000            1,875,000            1,875,000           มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

จาก บ.วังรัง ต.ท่ากูบ ถึง บ.หนองเขียน ต าบล สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

ต.ตะโกทอง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

11 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าวังกุง หมู่ 4 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดลอกอา่งเก็บน้ าวังกุง กว้าง 3.50 เมตร 15,000,000          15,000,000           15,000,000           15,000,000           15,000,000          ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนในต าบลท่ากูบ กองช่าง

ต.ท่ากูบ อุปโภค-บริโภค ยาว 300 เมตร ลึก 3.00 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 และประชาชนท่ีอยู่บริเวณ

ใกล้เคียง มีน้ าเพ่ือ อุปโภค-

บริโภค อย่างเพียงพอ

12 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดลอกอา่งเก็บน้ าห้วยส้มป่อย กว้าง 3.50 15,000,000          15,000,000           15,000,000           15,000,000           15,000,000          ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

หมู่ 1, 6, 7 และ 10 อุปโภค-บริโภค ยาว 300 เมตร ลึก 3.00 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

13 โครงการขุดลอกล าห้วยหินแตก หมู่ 6 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดลอกอา่งเก็บน้ าห้วยส้มป่อย กว้าง 3.50 15,000,000          15,000,000           15,000,000           15,000,000           15,000,000          ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

และ 12 อุปโภค-บริโภค ยาว 300 เมตร ลึก 3.00 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

14 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000        1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000        ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยส้มป่อย หมู่ 1 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

15 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000        1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000        ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยม่วง หมู่ 10 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

16 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000        1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000        ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยหินแตก หมู่ 6 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000     ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยวังอุดม หมู่ 12 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

18 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000     ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยวังกุง หมู่ 4 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

19 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000     ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยพญานาค หมู่ 8 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 128,700        - 128,700        128,700        128,700       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายซับสะเดา บ.วังขอนสัก ถึง หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 9,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

หนองสองห้อง บ.ท่ากูบ เมตร ร้อยละ 70

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 128,700        - 128,700        128,700        128,700       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหนองแปน บ.โนนสมบูรณ์ ถึง หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 9,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

โคกหินต้ัง บ.ท่ากูบ เมตร ร้อยละ 70

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 171,600         - 171,600        171,600        171,600       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายซับสะเดา บ.วังขอนสัก ถึง บ.วังกุง หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 12,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

เมตร ร้อยละ 70

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 171,600         - 171,600        171,600        171,600       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.โป่งเกต ไป ป่าช้าโป่งเกต ถึง หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 12,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

บ.ห้วยส้มป่อย เมตร ร้อยละ 70

24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 128,700        - 128,700        128,700        128,700       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.โป่งเกต ไป หนองผักแว่น หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 9,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

เมตร ร้อยละ 70
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 171,600      - 171,600     171,600     171,600     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.วังรัง ไป หนองคร้อ ถึง บ.โป่งเกต หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 12,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

เมตร ร้อยละ 70

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 10,000 เมตร 429,000      - 429,000     429,000     429,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.ซับสายออ ถึง บ.ซับน้ าใส หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 30,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

เมตร ร้อยละ 70

27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 10,000 เมตร 429,000      - 429,000     429,000     429,000     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย อ่างเก็บน้ าวังกุง ถึง บ.ซับน้ าใส หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 30,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

เมตร ร้อยละ 70

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 214,500      - 214,500     214,500     214,500     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.ซับสายออ ไป ถนนเข้าพระพุทธ หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 15,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

บาทเขายายหอม เมตร ร้อยละ 70

29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 214,500      - 214,500     214,500     214,500     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย พนังนกแก้ว บ.วังกุง ถึง บ.ซับน้ าใส หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 15,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

เมตร ร้อยละ 70

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 214,500      - 214,500     214,500     214,500     มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย หนองด่ัง บ.โป่งเกต ไป ห้วยน้ าเย็น หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร 15,000 ลูกบาศก์ คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

บ.ร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส เมตร ร้อยละ 70

31 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าสันฝาย เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ก่อสร้างฝายช าลอน้ าสันฝายซีเม้นต์ 500,000      500,000      500,000      500,000     1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง

ซอยซีเมนต์ บ้านวังกุง หมู่ท่ี 4 เพ่ือท าการเกษตรและอุปโภค- ขนาดกว้าง 14 เมตร สันฝายสูง 1.50เมตร ท าการเกษตรและอุปโภค-

บริโภคอย่างเพียงพอ พร้อมขุดลอกหน้า-หลังฝาย (รายละเอยีด บริโภคอย่างเพียงพอ

ตามแบบ อบต. ก าหนด)

งบประมาณ

หนา้ที ่158



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการ ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักร เพ่ือให้การคมนาคมในการขน ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังทุกสาย 1,000,000   - 1,000,000   1,000,000   1,000,000  12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากหน่วยงานอื่น สินค้าทางการเกษตรสะดวก ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ ในการขนส่งสินค้าทางการ

ปลอดภัยมีมาตรฐาน เกษตรสะดวกมีมาตรฐาน

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก  - 8,750,000  8,750,000  8,750,000  8,750,000 1 สายทาง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายจากทางหลวง 2535 ถึง บ้านซับน้ าใส ทางหลวง 2535 ถึง บ้านซับน้ าใส ในการคมนาคม

34 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  - 9,290,000  9,290,000  9,290,000  9,290,000 1 สายทาง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place (โดยวิธี Pavement In-Place Recyling) ในการคมนาคม

Recyling) สายทาง บ.โป่งเกต ถึง บ.วังข่ือ สายทาง บ.โป่งเกต ถึง บ.วังข่ือ อ.ซับใหญ่

อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโป่งเกต เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  -  - 9,000,000   9,000,000   9,000,000  มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

_ ร่วมมิตร (5 กิโลเมตร) ยาว 3,000  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอยีดตแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

36 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000     ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยวังกุง หมู่ 4 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

หนา้ที ่159



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ม.1 ระยะทาง 760 ม. - - 4,154,764 4,154,764 4,154,764 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายบ้านท่ากูบ - บ้านโป่งเกตุ ,ม.1 กว้าง 6 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

37 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบล าห้วยส้มป่อย เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรังรอบล าห้วย ระยะทางข้างละ 4,500 ม. - - 24,600,600 24,600,600 24,600,600 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

,ม.1 ส้มป่อย ม.1 กว้าง 4 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

38 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   3,800 ม. - - 20,773,840 20,773,840 20,773,840 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายโป่งเกตุ - ท่ากูบ ม.2 กว้าง 6 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

39 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   3,350 ม. - - 18,313,380 18,313,380 18,313,380 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายโป่งเกตุ - เข่ือนล่ัน  ม.2 กว้าง 6 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย  เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   11,000 ม. - - 60,134,800 60,134,800 60,134,800 กองช่าง

สายโป่งเกตุ - บ้านร้านหญ้า  ม.2 กว้าง 6 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

แบบ ผ. 02/1

หนา้ที ่160



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง   1,300 ม. - - 3,757,000 3,757,000 3,757,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

หมู่ 4 ถึง คุ้มใต้ซับน้ าใส   ม .4 กว้าง   5   ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

42 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตจากหมู่ เพ่ือซ่อมแซมถนนคอนกรีต ระยะทาง   2,700 ม. - - 8,910,000 8,910,000 8,910,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

บ้านห้วยส้มป่อย - โรงแป้ง ม.7 กว้าง   6  ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

43 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   2,700 ม. - - 14,760,000 14,760,000 14,760,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายห้วยส้มป่อย -โรงแป้ง ม.7 ม7 กว้าง   6  ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

44 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   5,400 ม. - - 24,600,600 24,600,600 24,600,600 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายบ้านวังรัง - บ้านวังข่ือ ม.8 ม.8 กว้าง   6  ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

45 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่แหล่งการเกษตร เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทาง   2,000  ม. - - 900,000 900,000 900,000 ถนนมี กองช่าง

ม.8 เข้าพ้ืนท่ีการเกษตร กว้าง     5   ม. มาตรฐาน 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   1,000  ม. - - 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.8 เสริมเหล็ก กว้าง     5   ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ซอย 4 เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   430  ม. - - 1,182,500 1,182,500 1,182,500 ถนนมี กองช่าง

ม.9 กว้าง     5   ม. มาตรฐาน 

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - - - - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายต่อจากหมู่ 4 บ้านวังกุง - คุ้มหินดาด ม.11 ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   900   ม. - - 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายคุ้มวังปลาดุก ม.11 กว้าง      4    ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานงบประมาณ

หนา้ที ่161



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดวังอุดม เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   500   ม. - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

ม.12 กว้าง      4    ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

หนา้ที ่162



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โค ร งก าร ขุ ด ล อก อา่งเก็บ น ้าห้วย เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ขุด ล อก อา่งเก็ บน ้ าห้วย - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

ส้ม ป่ อยตอนบ น  ม.6 อย่างเพียงพอ ส้ ม ป่อยตอนบน ม.6 ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ใช้เ พียงพอ พอ

52 โค ร งก าร ขุ ด ล อก ค ล องล้าห้วยส้ม ป่ อย เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ขุด ล อก คล องล้ าห้วยส้ ม ป่อย - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

ม.7 อย่างเพียงพอ ม.7 ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ใช้เ พียงพอ พอ

53 โค ร งก าร ก่อส ร้ างฝ ายชะล อน ้าล้าห้วย เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก่อส ร้ า งฝ า ยช ะ ล อน ้า ล้า ห้วย - - 900,000 900,000 900,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

ส้ม ป่ อยตอนบ น  (ม ข2527) ม.12 อย่างเพียงพอ ส้ม ป่ อยต อน บ น ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ใช้เ พียงพอ พอ

54 โค ร งก าร ก่อส ร้ างฝ ายชะล อน ้า(ม ข2527) เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก่อส ร้ า งฝ า ยช ะ ล อน ้า - - 700,000 700,000 700,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

ล้าห้วยร ะเหวต อนบ น   ม.4 อย่างเพียงพอ ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ใช้เ พียงพอ พอ

55 โค ร งก าร ขุ ด ล อก อา่งวังกุง ม.4 เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ขุ ด ล อก อา่ งวังกุง ม.4 - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

อย่างเพียงพอ ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ใช้เ พียงพอ พอ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การ สร้าง ความเข้ มแข็ ง ท าง เศร ษ ฐกิ จฐานร าก และแข่ ง ขั นได้ อย่ าง ย่ัง ยื น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การ พัฒ นาโคร ง สร้าง พื นฐานร อง รับ การ เป็ นศู นย์ กลาง ท าง การ ตลาดและการ เช่ือมโยง สู่ป ร ะเท ศในป ร ะชาคมอาเซี ยน

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 โค ร งก าร ก่อส ร้ างฝ ายชะล อน ้า(ม ข2527) เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก่อส ร้ า งฝ า ยช ะ ล อน ้า - - 700,000 700,000 700,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

ล้าห้วยวังป ล าดุก  ม.12 อย่างเพียงพอ ล้า ห้วยวังป ล า ดุก  ม.12 ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ใช้เ พียงพอ พอ

57 โค ร งก าร ก่อส ร้ างฝ ายชะล อน ้า(ม ข2527) เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก่อส ร้ า งฝ า ยช ะ ล อน ้า - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

ล้าห้วยพญ านาค   ม.8 อย่างเพียงพอ ล้า ห้วยพญ า น า ค   ม.8 ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ใช้เ พียงพอ พอ

58 โค ร งก าร ก่อส ร้ างฝ ายชะล อน ้า(ม ข2527) เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก่อส ร้ า งฝ า ยช ะ ล อน ้า - - 900,000 900,000 900,000 ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

 ล้าห้วยส้ม ป่ อย  ม.1 อย่างเพียงพอ ล้า ห้วยส้ม ป่ อย  ม.1 ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ใช้เ พียงพอ พอ

59 โค ร งก าร ขุ ด ข ยายส ร ะเก็บ เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้า ง 45 เม ต ร  - - 400,000 - - ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

น ้าส าธ าร ณะ ม.1 ต.ท่ ากูบ อย่างเพียงพอ ยา ว 82 เม ต ร  ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ลึก เฉ ล่ีย 3 เม ต ร ใช้เ พียงพอ พอ

ป ริ ม า ต ร ดิน ขุ ด ร วม

ไม่ น้อยก วา  8,919 ล บ ม.

60 โค ร งก าร ขุ ด ล อก ส ร ะเก็บ น ้าส าธ าร ณะ ม.2 เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้า ง 30 เม ต ร  - - 200,000 - - ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

อย่างเพียงพอ  ยา ว 50.00 เม ต ร ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ลึก  2.50 เม ต ร ใช้เ พียงพอ พอ

ป ริ ม า ต ร ดิน ขุ ด ไม่ น้อยก ว่า  

 2,829 ล บ ม. 

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โค ร งก าร ขุ ด ล อก ล้าห้วยร ะเหวใหญ่  ม.4 เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้า ง 16.00  เม ต ร  - - 500,000 - - ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

อย่างเพียงพอ  ยา ว 45.00 เม ต ร ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ลึก  3.0 เม ต ร ใช้เ พียงพอ พอ

62 โค ร งก าร ขุ ด ล อก ส ร ะเก็บ น ้าส าธ าร ณะ ม.5 เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้า ง 30 เม ต ร  - - 300,000 - - ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

อย่างเพียงพอ  ยา ว 65.00 เม ต ร ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ลึก  3  เม ต ร ใช้เ พียงพอ พอ

ป ริ ม า ต ร ดิน ขุ ด ไม่ น้อยก ว่า  

 4,267  ล บ ม. 

63 โค ร งก าร ขุ ด ล อก ส ร ะเก็บ น ้าส าธ าร ณะ ม.6 เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้า ง 40 เม ต ร  - - 500,000 - - ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

อย่างเพียงพอ  ยา ว  76.00 เม ต ร ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ลึก  3  เม ต ร ใช้เ พียงพอ พอ

ป ริ ม า ต ร ดิน ขุ ด ไม่ น้อยก ว่า  

 7,166  ล บ ม. 

64 โค ร งก าร ขุ ด ล อก ส ร ะเก็บ น ้าส าธ าร ณะ ม.8 เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้า ง 50 เม ต ร  - - 400,000 - - ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

อย่างเพียงพอ  ยา ว  80.00 เม ต ร ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ลึก  2  เม ต ร ใช้เ พียงพอ พอ

ป ริ ม า ต ร ดิน ขุ ด ไม่ น้อยก ว่า  

 9,789  ล บ ม. 

65 โค ร งก าร ขุ ด ล อก ส ร ะเก็บ น ้าส าธ าร ณะ ม.10 เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้า ง 30 เม ต ร  ยา ว 50 - - 200,000 - - ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

อย่างเพียงพอ เม ต ร  ลึก  3 เม ต ร   ป ริ ม า ต ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ร ดิน ขุ ด ไม่ น้อยก ว่า  3,196 ใช้เ พียงพอ พอ

ล บ.ม.

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

66 โค ร งก าร ขุ ด ล อก ส ร ะเก็บ น ้าส าธ าร ณะ ม.10   เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้า ง 50 เม ต ร  ยา ว 75 - - 500,000 - - ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

อย่างเพียงพอ เม ต ร  ลึก  3 เม ต ร   ป ริ ม า ต ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ร ดิน ขุ ด ไม่ น้อยก ว่า  9,140 ใช้เ พียงพอ พอ

ล บ.ม.

67 โค ร งก าร ขุ ด ล อก ส ร ะเก็บ น ้าส าธ าร ณะ ม.12   เพ่ือป ร ะชาชนมี น ้าใช้ ก ว้า ง 25 เม ต ร  ยา ว 80 - - 300,000 - - ร้อยล ะ  70 ประ ช า ช นมี ก องช่ าง

อย่างเพียงพอ เม ต ร  ลึก  3 เม ต ร   ป ริ ม า ต ประ ชา ช นมี น ้ า น ้ า ใช้อย่า งเ พียง

ร ดิน ขุ ด ไม่ น้อยก ว่า  4,213 ใช้เ พียงพอ พอ

ล บ.ม.

งบประมาณ

หนา้ที ่166



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ระดับต าบล ประชาชนมี ได้รับความรู้

ความรู้

2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ตามมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐาน ประชาชนมี ได้รับความรู้

ความรู้

3 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในไร่ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

มันส าปะหลัง น้ าในมันไร่ส าปะหลัง ประชาชนมี ได้รับความรู้

ความรู้

4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทางการเกษตร ประชาชนมี มีรายได้

อาชีพ เพ่ิมข้ึน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.2  แผนงาน การเกษตร 

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ   

แบบ ผ. 02/1
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเล้ียงแพะ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ประชาชนมี มีรายได้

อาชีพ เพ่ิมข้ึน

6 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเล้ียงโค เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ประชาชนมี มีรายได้

อาชีพ เพ่ิมข้ึน

7 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ประชาชนมี มีรายได้

อาชีพ เพ่ิมข้ึน

รวม       7     โครงการ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงก ารปรับปรุงภู มิ ทัศน์อา่งเก็ บน ้ า เพ่ื อส่ งเส ริม ให้เป็นแ หล่ ง ปรับปรุงภู มิ ทัศน์อา่งเก็ บน ้ า 200,000   200,000  200,000   200,000   200,000   1 แห่ง มี แหล่ง ท่อ ง เท่ี ย วในต้าบล ส้านัก ปลัด

ห้วยส้ ม ป่อย ท่องเท่ียว ห้วยส้ ม ป่อย มี อ าชีพ เพ่ิม ร าย ได้ ให้แก่

ปร ะชาชน

2 โครงก ารปรับปรุงภู มิ ทัศน์อา่งเก็ บน ้ าวังกุ ง เพ่ื อส่ งเส ริม อา่งเก็ บน ้ าวังกุ ง ปรับปรุงภู มิ ทัศน์อา่งเก็ บน ้ าวังกุ ง 200,000   200,000  200,000   200,000   200,000   1 แห่ง มี แหล่ง ท่อ ง เท่ี ย วในต้าบล ส้านัก ปลัด

(ฝ ายอาจารย์จ่ือ) ม.4 (ฝ ายอาจารย์จ่ือ) ให้เป็นแ หล่ ง มี อ าชีพเพ่ิม ร าย

ท่องเท่ียว ได้ ให้แก่ปร ะชาชน

รวม             2        โครงการ 400,000    400,000  400,000   400,000   400,000  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การ บ ริห าร จั ดการ ท่ อง เท่ียวสู่มาตร ฐานสากล และท่ี 3 การ บ ริห าร จั ดการ ท รัพยากร ธ ร ร มชาติ และส่ิง แวดล้ อมแบ บ มี ส่ วนร่วมอย่ าง ย่ัง ยื น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การ พัฒ นาศั กยภาพการ ท่ อง เท่ียว, ท่ี 5 การ ส่ ง เสริมการ อนุ รักษ์ และใช้พลั ง ง านอย่ าง มี คุ ณค่ า และท่ี 7 การ บ ริห าร จั ดการ ท รัพยากร ธ ร ร มชาติและส่ิง แวดล้ อมแบ บ มี ส่ วนร่วมและย่ัง ยื น

4.3  แผนง านการ เกษ ตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ. 02/1

หนา้ที ่169



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  โดยมีคุณลักษณะ  — 10,000          — 10,000       — ส านักปลัด

สามารถค้นหาได้สะดวก พ้ืนฐาน

 - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก

มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

(ปี 62 : จ านวน 1 ตู้)

(ปี 64 : จ านวน 1 ตู้)

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาเต็นท์ขนาดใหญ่เพ่ือใช้ส าหรับ เต็นส์ขนาดใหญ่  —  — 64,000       —  — ส านักปลัด

ในการจัดงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

ของ อบต. 1) เต็นส์ทรงโค้ง

2) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง5 x ยาว12 xสูง 2.5 เมตร

(ปี 63 : จ านวน 2 หลัง)

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาโต๊ะท างาน ระดับปฏิบัติการ จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับปฏิบัติการ  จ านวน 8 ตัว 9,000         9,000           10,000      9,000         — ส านักปลัด

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี อบต. เพ่ือให้เกิดความ (ปี 61 : จ านวน 2 ตัว)    (ปี 62 : จ านวน 2 ตัว)

สะดวกในการท างาน (ปี 63 : จ านวน 2 ตัว)    (ปี 64 : จ านวน 2 ตัว)

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ อบต. จัดซ้ือรถน่ังส่วนกลาง 4 ประตู  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  — 784,000       —  —  — ส านักปลัด

ขนส่ง ท่ากูบให้มีประสิทธิภาพ  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก

มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

จ านวน 1 คัน

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 03

หนา้ที ่170



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาชุดไมโครโฟนห้องประชุม จัดซ้ือชุดไมโครโฟนห้องประชุม จ านวน 1 ชุด  — 70,000         —  —  — ส านักปลัด

จ านวน 1 ชุด ส าหรับใช้งาน/กิจกรรม/ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี

โครงการต่างๆ ของ อบต.ท่ากูบ 1) เคร่ืองควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 เคร่ือง

2) ไมโครโฟนห้องประชุมส าหรับประธาน จ านวน 1 ชุด

3) ไมโครโฟนห้องประชุมส าหรับผู้ร่วมประชุม 

     จ านวน 12 ชุด

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือต้อนรับผู้มาติดต่อหรือมาใช้บริการ เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก  จ านวน 1 เคร่ือง  — 15,000          —  —  — ส านักปลัด

งานครัว ของ อบต.ท่ากูบ

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง 21,000       —  —  —  — ส านักปลัด

และทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีช ารุด

8 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาเคร่ืองรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/ เคร่ืองรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ 5 วัตต์  — 12,000         26,000       28,000       — ส านักปลัด

FM  ชนิดมือถือ 5 วัตต์  ส าหรับกติดต่อ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ส่ือสารเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก

มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

(ปี 62 : จ านวน 1 เคร่ือง)

(ปี 63 : จ านวน 2 เคร่ือง)

(ปี 64 : จ านวน 2 เคร่ือง)

บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 6,000         ส านักปลัด 

ส่ิงก่อสร้าง

งบประมาณ

หนา้ที ่171



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ ป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ แบบไฟ 2 ระบบ  — 15,000          —  —  — ส านักปลัด

แบบไฟ 2 ระบบ  ส าหรับใช้ในงาน/ โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ อบต. 1) มีโครงเหล็กกล่อง 2 น้ิว

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 2) มีไฟนีออนไม่น้อยกว่า 36 วัตต์  จ านวน 2 หลอด

3) มีไฟหมุนขนาดไม่น้อยกว่า 5 น้ิว  ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์

    สีแดง

4) มีแผ่นป้ายหยุดตรวจขนาดไม่น้อยกว่า 45 ซม. ท าจาก

    เหล็กซิงค์  สต๊กเกอร์สะท้อนแสง

5) มีป้ายหน่วยงานท าจากเหล็กซิงค์ สต๊ิกเกอร์ทึบแสง

6) มีไฟกลมด ายาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร

7) มีไฟ 2 ระบบ

8) มีช่องใส่แบต และมีหม้อแปลงไฟบ้าน AC 220 V 

    เป็นไฟแบต DC 12 V  (ราคาไม่รวมแบตเตอร่ี)

(ปี 62 : จ านวน 1 ป้าย)

(ปี 64 : จ านวน 1 ป้าย)

10 แผนงานการรักษาความสงบภายในครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจัดหาถังดับเพลิงส าหรับใช้ในการ จัดซ้ือถังดับเพลิงส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและ 10,000       —  —  —  — ส านักปลัด

ระงับการเกิดอัคคีภัยต่างๆ บรรเทาสาธารณภัย

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของศูนย์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับติดต้ังให้กับศูนย์พัฒนา 42,000       —  —  —  — กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ เด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000       —  —  —  — กองการศึกษา

อบต.ท่ากูบ อบต.ท่ากูบ  จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ

หนา้ที ่172



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลมติดผนังส าหรับ จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ 5,000          —  —  —  — กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาครุภัณฑ์ใช้ส าหรับต่อเติมปรับปรุงอาคาร 100,000     —  —  —  — กองการศึกษา

อบต.ท่ากูบ มีสถานท่ีเรียนรู้ท่ีปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

15 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือเพ่ือใช้ส าหรับฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา เช้ือไวรัส จัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV หรือเคร่ืองพ่นละอองน้ า 75,000       —  —  —  — กองสวัสดิการฯ

การแพทย์ พ่นแมลง พ่นยุง ใช้พ่นตามอาคารสถานท่ี เคร่ืองพ่นยา  จ านวน 1 เคร่ือง

ก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ใช้พ่นตาม

โรงเรียน อนามัย ใช้ในงานสาธารณสุข

หรือด้านอืน่ๆ

16 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ A3 จ านวน 1 เคร่ือง 7,900         —  —  —  — กองช่าง

17 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของ จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัต์  29,000       —  —  —  — กองช่าง

อบต.ท่ากูบ ขนาด 3 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

 - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก

มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

18 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA   — 6,000           6,000          —  — กองช่าง

1 kVA  ส าหรับส ารองไฟฟ้าเพ่ือให้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

(ปี 61 : จ านวน 1 เคร่ือง)

(ปี 62 : จ านวน 1 เคร่ือง)

งบประมาณ

หนา้ที ่173



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้เจาะตรวจสอบความหนาของถนน จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอลลิง (Coring) พร้อมอุปกรณ์ 34,000       —  —  —  — กองช่าง

และการโยธา คอนกรีต และถนนลาดยาง ในเขตพ้ืนท่ี จ านวน 1 เคร่ือง

รับผิดชอบของ อบต.ท่ากูบ

20 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า  —  — 4,500,000  —  — กองช่าง

และการโยธา และใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง จ านวน 1 คัน

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ

21 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ อบต. จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จ านวน 2 เคร่ือง 12,000      12,000          —  —  — ส านักปลัด

และการโยธา ให้สวยงาม และปฏิบัติงานอย่างมี โดยมีคุณลักษณะ

ประสิทธิภาพ  - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก

มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

(ปี 61 : จ านวน 1 เคร่ือง)

(ปี 62 : จ านวน 1 เคร่ือง)

22 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและ จัดซ้ือรถบรรทุกแบบรถเกษตร (รถอแีต๋น)  ชนิด 4 ล้อ 480,000     —  —  —  — กองช่าง

ตัดแต่งก่ิงไม้ท่ีกีดขวางการจราจร ติดชุดเครนกระเช้าและมีรอกสลิงท่ีปลายเครน

(ปี 61 : จ านวน 1 คัน)

23 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือใช้ในการส ารวจงานโครงการได้ จัดซ้ือกล้อง Totol Station  — 120,000       —  —  — กองช่าง

และการโยธา อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี 62 : จ านวน 1 ชุด)

24 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือใช้ในการส ารวจงานโครงการได้ จัดซ้ือไม้สต๊าฟ 4 เมตร  — 7,000           —  —  — กองช่าง

และการโยธา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

 - ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

(ปี 62 : จ านวน 1 ชุด)

25 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือใช้ในการส ารวจงานโครงการได้ จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง  - 15,000          -  - กองช่าง

และการโยธา อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี 62 : จ านวน 1 ชุด)

26 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการส ารวจงานโครงการได้ จัดซ้ือเทปสายไฟวัดระยะทาง  - 5,000            -  - กองช่าง

และการโยธา อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี 62 : จ านวน 1 ชุด)

งบประมาณ

หนา้ที ่174



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือใช้ส ารองเป็นระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 29,000       -  -  - กองช่าง

และวิทยุ เม่ือระบบไฟฟ้าพ้ืนฐานของการไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองยนต์เบนซิน นอกมาตรฐาน

ขัดข้อง   ครุภัณฑ์     

28 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลท่ี 10 100,000     -  -  - ส านักปลัด

พระมหากษัตริย์ จ านวน 1  ซุ้ม

29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการ จัดซ้ือสแตน     จ านวน    2   ตัว ตัวละ 8,000 บาท  - 16,000          -  - ส านักปลัด

บรรยาย

30 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้เก้าอี้รองรับการประชุมอบรมของ จัดซ้ือเก้าอี้ พลาสติกมีพนักพิง  จ านวน  400  ตัว  - 128,000  -  - ส านักปลัด

อบต. และประชาชนท่ีมาใช้สถานท่ี

ในการอบรม

31 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาเต็นท์ขนาดใหญ่เพ่ือใช้ส าหรับ เต็นท์ขนาด 5X 12 เมตร  จ านวน 2  หลัง  - 64,000  -  - ส านักปลัด

ในการจัดงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ

ของ อบต.

32 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาโต๊ะสนามเพ่ือใช้ส าหรับ โต๊ะพับ ขนาด 60X1.20  เมตร จ านวน 20  ตัว  - 32,000  -  - ส านักปลัด

ในการจัดงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ

ของ อบต.

33 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเพ่ือใช้ในการปฎิบัติหน้าท่ีของ อบต. จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร  - 814,000       -  - ส านักปลัด

ขนส่ง ท่ากูบ ให้มีประสิทธิภาพ กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ

แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

งบประมาณ

หนา้ที ่175



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเพ่ือใช้ในการปฎิบัติหน้าท่ีของ อบต. จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  - 40,800         -  - ส านักปลัด

ขนส่ง ท่ากูบ ให้มีประสิทธิภาพ แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  1คัน

35 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ อบต. จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2   เคร่ือง  - 19,000          -  - ส านักปลัด

งานบ้านงานครัว ให้สวยงาม และปฏิบัติงานอย่างมี   ตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ 

ประสิทธิภาพ

36 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือให้มีเคร่ืองเสียงท่ีสามารถใช้ได้ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง  จ านวน 2  ชุด  - 80,000          -  - ส านักปลัด

และรับฟังอย่างชัดเจนเวลาจัดกิจกรรม

37 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือกล้องวงจรปิด   จ านวน  8  ตัว  - 120,000       -  - ส านักปลัด

และเผยแพร่ DVR  hard dise 2  tb

mqnitor tv led  32   น้ิว

38 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  - 13,600          -  - ส านักปลัด

และเผยแพร่ (ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 16 ล้านพิกเซล)

39 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์  รัชกาลท่ี 10  - 99,000          -  - ส านักปลัด

พระมหากษัตริย์ จ านวน 1 ซุ้ม

40 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของพนักงาน จัดซ้ือเสาธงอลูมิเนียม แบบฐาน ความสูงของเสา 12 เมตร  - 112,000       -  - ส านักปลัด

และส่ิง และเป็นสัญลักษณ์ส าหรัสถานท่ีราชการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกลางยอดเสา ไม่น้อยกว่า 85 มม.

ก่อสร้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานเสาไม่น้อยกว่า 140 มม.

งบประมาณ

หนา้ที ่176



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาโต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน  ขนาด 5 ฟุต แบบลายไม้  - 26,000          -  - ส านักปลัด

จ านวน 4  ตัว

42 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับงานประมวลผล  - 22,000         22,000       - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว )  

จ านวน   2    เคร่ือง

43 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ วัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับต้ังด่านจุดตรวจความ ป้ายหยุดตรวจแบบโปร่ง  จ านวน 2 ตัว ๆละ  - 36,000          - ส านักปลัด

ยานพาหนะ เรียบร้อย 18,000  บาท 

และขนส่ง

44 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้เก้าอี้รองรับการประชุมอบรมของ จัดซ้ือเก้าอี้ พลาสติกมีพนักพิง  จ านวน  400   -  - 60,000        - ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง  อบต. และประชาชนท่ีมาใช้สถานท่ี ตัว 

ในการอบรม

45 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้เก้าอี้นวมรองรับการประชุมอบรม จัดซ้ือเก้าอี้  นวมมีพนักพิง  จ านวน  50   -  - 28,000       - ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง  ของ อบต. และประชาชนท่ีมาใช้สถานท่ี ตัว 

ในการอบรม

46 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน ปฏิบัติในการยกเลิกส าเนาเอกสาร จัดซ้ืออุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนกประสงค์  - 3,500 3,500  - ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง  (Smart Card Reader) 

จ านวน 10  เคร่ือง ราคา เคร่ืองละ 700  บาท 

งบประมาณ

หนา้ที ่177



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิอชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 งานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวล — — 30,000      — 30,000  กองคลัง

ส่ิงก่อสร้าง  ผล แบบท่ี 2 ( จอภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 1 เคร่ือง 

48 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล  -  - 22,000       - สวัสดิการฯ 

พิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน มีประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

(4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใด

อย่างหนีง หรือดีกว่า ดังน้ี 

1. ในกรณีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Mermory รวมใน

ระดับ ( Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้อมมี

ความเร้ซสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHZ. 

และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Grahics Processing

Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

2 ในกรณีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Mermory รวมใน

ระดับ ( Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้อมมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHZ. 

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณ๊ท่ีต้องใช้ 

ความสามารถในการประมวลผลสูง 

มีหน่วยควมจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด

ไม่น้อยกว่า 8 GB ฯลฯ  จ านวน 1 เคร่ือง 

49 งานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิว เพ่ือใช้ในส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวล — — 22,000      — — กองสวัสดิ

ส่ิงก่อสร้าง  เตอร์ ส าหรับ ผล แบบท่ี 1 มีหน่วยประมวลผลกลาง การ

ประมวลผล แบบ ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก โดยมีความเร็วสัญญาณ 22,000      ส านักปลัด 

ท่ี 1 นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHZ.  และมี

เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณี

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิอชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 

1  หน่วย  จ านวน 2  เคร่ือง

49 การศึกษาศาสนา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน จัดซ้ือตู้บานเล่ือน กระจก — — 5,500 5,500 5,500 กองการศึกษา

และวัฒนธรรม และส่ิก่อสร้าง กระจก จ านวน  3  หลัง ศาสนาและวัฒน

ธรรม 

50 การศึกษาศาสนา ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน  พร้อมเก้าอี้ — — 9,000 — 9,000 กองการศึกษา

และวัฒนธรรม ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการ จ านวน    4   ชุด  ศาสนาและวัฒน

ธรรม 

51 งานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน — — 4,500 4,500 — กองช่าง 

ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการ จ านวน    2  โต๊ะ  

52 งานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิว เพ่ือใช้ในส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวล — — 30,000      — — กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง  เตอร์ ผล แบบท่ี 2 ( จอภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 1 เคร่ือง 

53 งานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ติดผนัง — — 54,400 — กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง  ปรับอากาศ ติดผนัง จ านวน 2 เคร่ือง 

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิอชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 งานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน — — 11,000 — 11,000 กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง  เก็บเอกสาร แบบ จ านวน 2 ตู้ 

2 บาน 

55 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดซ้ือแบบหล่อ ขนาด 15×15×15 cm หนาประมาณ — — 12,800 — — กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง  คอนกรีตแบบเหล่ียม 9-10 mm1.แบบหล่อทรงเหล่ียม ขนาด 

(เหล็ก ) รุ่น M1 15×15×15 cm  จ านวน 3 ตัว

2.เหล็กกระทุ้ง  1 ด้าม 

รวม จ านวน 2 ชุด ละ 6,400.-

56 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบหัวฉีดพร้อม ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบหัวฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ — — 8,000 — — กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง  ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน  1 เคร่ือง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 62 

57 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือชุดรับแขก จัดซ้ือชุดรับแขกจ านวน 1 ชุด — — 11,000 — — กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง  

60 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิพ์แบบหัวฉีดหมึก ซ้ือเคร่ืองพิพ์แบบหัวฉีดหมึก — — 8,000 — — กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง  พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 
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๑๘๑ 

 

ส่วนท่ี ๔ 
 

 

 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  

แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  

ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตาม

กระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า

งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนนิการให้คะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ 

 

การตดิตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

เขตจังหวัด 



๑๘๒ 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่

วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดังนี ้    

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

 
เบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ

ทั่วไปและข้อมูล

พื้นฐานของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/

ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะของที่ดิน 

ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ

ปกครอง เชน่ เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน่ ขอ้มูลเกี่ยวกับจ านวน

ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศกึษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเ์คราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 

การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ

พาณชิย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ

ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นหรอืการใช้ขอ้มูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการ

ด าเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการรว่มคิด 

ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข

ปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ

การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

(๓)  



๑๘๔ 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๒. การวเิคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(๑) การวิเคราะหท์ี่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหก์ารใชผ้ังเมอืงรวมหรอืผังเมอืงเฉพาะและการ

บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตอ่การพัฒนา

ท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศกึษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การ

ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขยีว ธรรมชาติตา่งๆ ทาง

ภูมศิาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึน้ การประดิษฐ์ที่มผีลตอ่

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย

เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-

Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์

ขององค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 



๑๘๕ 

 
 

๓.๒ ยุทธศาสตร์

ขององค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ

แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดนิ  นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 



๑๘๖ 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดังนี ้    

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏบิัตใินเชงิปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏบิัตใินเชงิคณุภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถกูต้อง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแห่งชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ังคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใตห้ลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มกีารก าหนดตัวช้ีวดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

๔.๒  การตดิตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน 



๑๘๗ 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

๑. การสรุป

สถานการณ์การ

พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณก์าร

เปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ่การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

การวิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มตีัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 

เชน่ การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่ง

เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ

จรงิตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี

จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 

(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนด

ไว้ 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนนิการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

ไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ

น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน

ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ

ประชาชนหรอืไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชน

พึ่งพอใจหรอืไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ ์การด าเนินการต่างๆ มี

สภาพหรอืลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  

และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา

ด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรอื

หนว่ยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  



๑๘๘ 

 
๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง

กับยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน

น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรอืหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มพีิ้นที่ตดิต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

 

 

 

 

๕.๘ โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน

หรอืการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติม่ันคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง

เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรอืเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า 

โภคภัณฑไ์ปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนดว้นเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ

ผลติสินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม

ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วตอ่ยอดความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหว้งระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน

ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง

เป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่

ได้ก าหนดขึน้เป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ด าเนนิการเองหรอืร่วมด าเนินการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได้ 

เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะ

ที่จะให้ท้องถิ่นมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ

ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 

(๕) ๕ 



๑๘๙ 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแน

นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ

ชื่อโครงการ 

 

 

 

๕.๒ ก าหนด

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ

โครงการ 

๕.๓ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้

ถูกต้อง 

 

 

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร ์๒๐ ปี 

 

 

๕.๕ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มคีวาม

สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองตอ่ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุ

ตามวิสัยทัศนข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ

โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแลว้เข้าใจได้ว่า

จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการตอ้งก าหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเ้กิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย

ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี

ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ด าเนินงาน และระยะเวลา

ด าเนนิงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนีจ้ะท าที่ไหน เริ่มตน้ในชว่ง

เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก

กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย

หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ

ในการแขง่ขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง

โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน

เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภ์ายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี 

(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่

ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

สู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป

(๕)  



๑๙๐ 

 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

 

๕.๑๐ มีการ

ประมาณการราคา

ถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

ความมปีระสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมปีระสิทธิผล 

(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 

(Transparency) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ

ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง

ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง

ประจักษ์ 

(๕) ๕ 

๕.๑๑ มีการก าหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 

สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้

บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 

การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด

ที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่

เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล

ดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็น

ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลตอ่การบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ า

ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

(๕) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผน่ดินที่มีประสิทธิภาพ 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



๑๙๑ 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์

และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภา

รวมของท้องถิ่น  เป็นการตดิตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา 

ดังนี้ 
 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปรมิาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ 

อปท.  

ในเขตจังหวดั 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการ

บริหารราชการให้

มปีระสิทธิภาพ

คุณภาพตาม

หลักธรรมมาภิ

บาล 

        

  

๒. ด้านการลด

ความเหลื่อมล้ า

ทางสังคมและ

พัฒนาคุณภาพ

ชวีติประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ

พัฒนาด้าน

การเกษตร 

        

  



๑๙๒ 

 
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 

๔.  ด้านการ

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอ้ม 

        

  

รวม           

   

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ

ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 

คิดเปน็ร้อยละของ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(2561-2565)  

คิดเปน็ร้อยละ

ของแผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเปน็ร้อยละ

ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 

- ข้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มกีารประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน

การด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ให้

หนว่ยงานภายนอกด าเนนิการ) 

 

 

 

 



๑๙๓ 

 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  

ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่าง

เกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่า

ต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมอื เท้า ปาก  ที่เกิด

ขึน้กับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝกึอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  

ลงพืน้ที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคน

รายได้นอ้ย มีหนีส้ินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวติ  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้

น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนกิจกรรมตา่งๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จา้งเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมรีายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่

พบรายงานว่ามีผูต้ิดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การ

รณรงคป์้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุม

เป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนว

ทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจาก

หนว่ยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจขอ้มูล การลงพืน้ที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชน

ยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   

การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ า

เพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ 

ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอ

โครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อ

การจัดการได้ 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



๑๙๔ 

 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ

ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า

แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่

ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  

การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่

ผา่นมา สรุปได้ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

๑   

๒   

๓   

    

 
     

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

 

 


