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คำนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561–2565 )ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    จัดทำขึ้นโดยอาศัยการมี

ส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากประชาชนในตำบลท่าเยี่ยม   ซึ่งได้มาจากการ

จัดประชุมเวทีประชาคมแล้วนำปัญหาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้น   มาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์พิจารณากลั่นกรองซึ่งจะต้องอาศัยหลักความรู้ทางวิชาการ  

ความเป็นเหตุเป็นผล    เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกับงบประมาณ 

ที่มีอยู่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565 ) ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เป็นแผนพัฒนาที่ครอบคลุม

การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ที่เกิดขึ้นตลอดจนพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.ด้านกายภาพ 
 

1.1ที่ตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโชคชัย   จังหวดันครราชสีมา   
ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม   เป็นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2550  

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโชคชัย   สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ตั้งอยู่

เลขที่  170   หมู่ 4   ตำบลท่าเยี่ยม   อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   มีระยะทางจากท่ีว่าการอำเภอถึง

สำนักงานเทศบาลประมาณ  12   กิโลเมตร     ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาถึงสำนักงานเทศบาล

ประมาณ   40  กิโลเมตร   มีถนนสายหลักคือถนนหมายเลข 24(สายสีคิ้ว - เดชอุดม)  และถนนหมายเลข 224  

(สาย นครราชสีมา – ครบุรี )  มีพ้ืนที่ประมาณ  103   ตารางกิโลเมตร  
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ตำบลท่าเยี่ยมมีลักษณะภูมิประเทศด้านทิศตะวันตกของตำบลเป็นที่ราบลุ่มซึ่งส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ 

ทำนาและตั้งบ้านเรือน   ด้านทิศตะวันออกของตำบลเป็นเนินสูงพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ทำไร่มันสำปะหลังและพืชไร่    

ตำบลท่าเยี่ยมมีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่ ลำน้ำมูล คลองหว้า คลองมะกอก คลองบง คลองมะเดื่อ  และลำน้ำ

สาขาของลำน้ำมูล 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศท่ัวไปของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่ม

ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์   ซึ่งลมมรสุมนี้จะพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจาก
แหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่ง
คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งลมมรสุมนี้จะพัดพาเอามวล
อากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้เกิดฝนตก    

 

1.4 ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของดินในเขตตำบลท่าเยี่ยม เป็นดินปนทรายในเขตที่ดอน และเป็นดินเหนียวในเขตท่ีลุ่ม มีความ

สมบูรณ์ของธาตุอาหารต่ำมีธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อย  
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แผนที่ตำบลท่าเยี่ยม 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1เขตการปกครอง 

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล  ตำบลท่าเยี่ยมแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

- หมู่ที่ 1  บ้านท่าเยี่ยม     

- หมู่ที่ 2  บ้านคลองมะเดื่อ    

- หมู่ที่ 3  บ้านหนองกระทุ่ม   

- หมู่ที่ 4  บ้านโจด    

- หมู่ที่ 5  บ้านคลองบง    

- หมู่ที่ 6  บ้านโนนเพชร   

- หมู่ที่ 7  บ้านดอนไพล 

- หมู่ที่ 8  บ้านดอนไพล 

- หมู่ที่ 9  บ้านโนนสะอาด 

- หมู่ที่ 10  บ้านนาตลิ่งชัน 

- หมู่ที่ 11  บ้านกอโจด 

- หมู่ที่ 12  บ้านนาใหม่ 

- หมู่ที่ 13  บ้านกอโจดไทรย้อย 

- หมู่ที่ 14  บ้านหัวระนาม 

- หมู่ที่ 15  บ้านท่าบ่อ 

- หมู่ที่ 16  บ้านหนองกกพัฒนา 

 

2.1เขตการเลือกตั้ง 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  2 เขต  ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 
- หมู่ที่ 4  บ้านโจด 
- หมู่ที่ 5  บ้านคลองบง  
- หมู่ที่ 6  บ้านโนนเพชร  
- หมู่ที่ 9  บ้านโนนสะอาด 
 - หมู่ที่ 10  บ้านนาตลิ่งชัน  
- หมู่ที่ 11  บ้านกอโจด 
- หมู่ที่ 12  บ้านนาใหม่ 
- หมู่ที่ 13  บ้านกอโจดไทรย้อย 
- หมู่ที่ 16  บ้านหนองกกพัฒนา 

- หมู่ที่ 1  บ้านท่าเยี่ยม 
- หมู่ที่ 2  บ้านคลองมะเดื่อ 
- หมู่ที่ 3  บ้านหนองกระทุ่ม 
- หมู่ที่ 7  บ้านดอนไพล 
- หมู่ที่ 8  บ้านดอนไพล 
- หมู่ที่ 14  บ้านหัวระนาม 
- หมู่ที่ 15  บ้านท่าบ่อ 
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3.ประชากร   

3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 ข้อมลูจำนวนประชากรย้อนหลัง 3 ปี 

จำนวนประชากร ปี 2559 

-ชาย  5,438  คน   หญิง  5,490   คน      รวม  10,928  คน 

จำนวนประชากร ปี 2560 

-ชาย  5,496  คน   หญิง 5,535    คน      รวม  11,031  คน 

จำนวนประชากร ปี 2561 

-ชาย  5,501  คน   หญิง  5,598   คน      รวม 11,099   คน 

 

ประชากรปัจจุบันทั้งสิ้น  11,131  คน แยกเป็น  ชาย  5,515  คน หญิง  5,616  คน (ข้อมูล ณ มิถุนายน  2562) 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 

1 196 197 393  

2 320 329 649 

3 421 417 838 

4 369 385 754 

5 182 195 377 

6 172 179 351 

7 391 383 774 

8 599 610 1,209 

9 477 458 935 

10 388 398 786 

11 207 192 399 

12 450 474 924 

13 576 546 1,122 

14 330 358 688 

15 271 304 575 

16 194 190 384 

รวม 5,543 5,615 11,158 
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การคาดการณ์จำนวนประชากรในอนาคต 

จำนวนประชากร  ปี พ.ศ.2563  11,500   คน 

จำนวนประชากร  ปี พ.ศ.2564  11,900   คน 

จำนวนประชากร  ปี พ.ศ.2565  12,300   คน 

 

3.2ช่วงอายุและจำนวนประชากรปัจจุบัน (ข้อมูล  ณ  มิถุนายน  2562) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 52 64 116 
อายุ 1-5 ปี 341 301 642 
อายุ 6-10 ปี 393 347 740 
อายุ 11-15 ปี 378 319 697 
อายุ 16-20 ปี 357 328 685 
อายุ 21-25 ปี 374 394 768 
อายุ 26-30 ปี 392 388 780 
อายุ 31-35 ปี 375 412 787 
อายุ 36-40 ปี 476 430 906 
อายุ 41-45 ปี 511 469 980 
อายุ 46-50 ปี 441 487 928 
อายุ 51-55 ปี 430 462 892 
อายุ 56-60 ปี 298 338 636 
อายุ 61-65 ปี 238 249 487 
อายุ 66-70 ปี 172 213 385 
อายุ 71-75 ปี 122 165 287 
อายุ 76-80 ปี 76 113 189 
อายุ 81-85 ปี 54 81 135 
อายุ 86-90 ปี 21 38 59 
อายุ 91-95 ปี 7 21 28 
อายุ 96-100 ปี 1 2 3 
อายุมากกว่า 100 ปี 1 1 2 
 

 

 

 



6 

4.สภาพทางสังคม 

4.1การศึกษา 

จำนวนสถานศึกษา 

  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  1 แห่ง 

-โรงเรียนประถมศึกษา    6 แห่ง (ประถมขยายโอกาส 3 แห่ง ) 

       -โรงเรียนมัธยมศึกษา    1 แห่ง 

4.2สาธารณสุข 

  -ศูนย์สุขภาพชุมชน            1     แห่ง 

  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   2 แห่ง 

  -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100 

4.3 อาชญากรรม 

  -ที่พักสายตรวจ     2 แห่ง 

-ศูนย์ อปพร.     1 แห่ง 

 4.4 ยาเสพติด 

  -มีการเสพยาเสพติดในประชากรวัยรุ่น  และประชากรแฝง 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

-มีการสังคมสงเคราะห์ประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคม   ตำบลท่าเยี่ยมมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้ 

  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  สายสีคิ้ว  -  เดชอุดม 

  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  224  สายนครราชสีมา -  ครบุรี 

  -  ทางหลวงชนบทหมายเลข  นม  2045  สายโนนเพชร -  ดอนไพล 

  -  เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน 

 5.2 การไฟฟ้า 

  - รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย  1  แห่ง 

5.3 การประปา 

  -มีระบบประปาหมู่บ้าน  15  แห่ง 

5.4 โทรศัพท์ 

-มีโทรศัพท์สาธารณะ  19  แห่ง 

-เสาขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่    5 แห่ง 
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5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 

-รถดับเพลิง  1  คัน 

-รถบรรทุกน้ำ  1  คัน 

-รถบรรทุกขยะ  2  คัน 

-รถยนต์ส่วนกลาง  4  คัน 

-รถยนต์กระเช้า  1  คัน 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.1การเกษตร   

ประชากรในตำบลท่าเยี่ยมร้อยละ 90 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นหลักมีท้ังนาปี 

และนาปรังโดยอาศัยน้ำฝน น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและคลองชลประทาน    สำหรับที่ดอนจะปลูกพืชไร่  

เช่น  มันสำปะหลัง   อ้อย  ข้าวโพด  ฯลฯ  
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พืชเศรษฐกิจ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

พันธุ์พืช(พ้ืนที่เพาะปลูก) 

ข้าวนาปี(ไร่) ข้าวนาปรัง(ไร่) มันสำประหลัง(ไร่) อ้อย(ไร่) ไม้ผล(ไร่) 

1 ท่าเยี่ยม 2,672 1,929 - 67 - 

2 คลองมะเดื่อ 2,326 2,007 2,770 40 22 

3 หนองกระทุ่ม 3,258 3,207 2,134 70 - 

4 บ้านโจด 3,195 1,984 410 80 47 

5 บ้านคลองบง 1,519 1,207 - - - 

6 โนนเพชร 1,736 1,277 537 - 18 

7 ดอนไพล 2,805 2,701 350 50 15 

8 ดอนไพล 3,212 2,142 754 - 39 

9 โนนสะอาด 2,470 1,631 1,500 80 23 

10 นาตลิ่งชัน - - - - - 

11 กอโจด 888 701 120 - 10 

12 นาใหม่ - - - - - 

13 กอโจดไทรย้อย - - - - - 

14 หัวระนาม 1,784 1,496 58 - 63 

15 ท่าบ่อ 65 51 - - - 

16 หนองกกพัฒนา 330 272 80 30 28 

รวม 26,260 20,605 9,013 417 265 

 

ที่มา - สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย    
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6.2การประมง 

ประชากรในตำบลท่าเยี่ยมไม่มีการทำประมง  มีเพียงการจับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคตามฤดูกาล 

 

6.3 การปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนครัวเรือน 

ที่เลี้ยงสัตว์ 

ชนิดสัตว์เลี้ยง 

โค(ตัว) กระบือ(ตัว) สุกร(ตัว) ไก่(ตัว) เป็ด(ตัว) 

1 ท่าเยี่ยม 49 36 0 0 479 43 

2 คลองมะเดื่อ 28 250 42 0 456,524 23 

3 หนองกระทุ่ม 32 0 0 0 591 0 

4 บ้านโจด 69 0 0 0 2,003 34 

5 บ้านคลองบง 15 36 0 0 473 0 

6 โนนเพชร 45 0 0 0 340 55 

7 ดอนไพล 66 0 17 100 1,088 55 

8 ดอนไพล 110 0 0 0 267,487 118 

9 โนนสะอาด 96 59 0 0 395 5 

10 นาตลิ่งชัน 101 58 0 17 1,097 14 

11 กอโจด 53 120 0 0 879 32 

12 นาใหม่ 73 213 0 3 1,625 66 

13 กอโจดไทรย้อย 79 211 0 45 1,447 31 

14 หัวระนาม 35 26 0 0 302 0 

15 ท่าบ่อ 46 0 0 0 758 0 

16 หนองกกพัฒนา 30 13 0 0 947 69 

 รวม 927 1037 59 169 736,435 545 

ที่มา – สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 
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6.4 การบริการ 

   -  ATM    12  แห่ง 

   -  โรงแรม(รีสอร์ท)  6  แห่ง 

6.5 อุตสาหกรรม 

   -  โรงงานอุตสาหกรรม  2  แห่ง 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

   -  ร้านอาหาร             20  แห่ง 

   -  ตลาด    2  แห่ง 

   -  ร้านขายของชำ           85  แห่ง 

   -  ปั๊มน้ำมัน/ปั๊มแก๊ส  3  แห่ง 

   -  ฟาร์มเลี้ยงไก่   10  แห่ง 

-  ฟาร์มเลี้ยงหมู   3  แห่ง 

6.7 แรงงาน 

-  แรงงานในท้องถิ่น 

-  แรงงานต่างท้องถิ่น 

-  แรงงานต่างชาติ(กัมพูชา  พม่า และลาว) 

7.ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.1การนับถือศาสนา 

 -ศาสนาพุทธ   ร้อยละ  95   

-ศาสนาอื่นๆ   ร้อยละ  5   

 7.2ประเพณีและงานประจำปี 

-วันสำคัญทางศาสนา  เช่น  วันมาฆะบูชา   วันวิสาขบูชา   วันอาสาฬหบูชา    

  วันเข้าพรรษา   วันออกพรรษา  วันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 

8.ทัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ำ 

ตำบลท่าเยี่ยมมีแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีลำน้ำมูลเป็นลำน้ำสายหลักโดยมีคลองสาขาระกอบด้วย  

 -คลองยาง  คลองบง  คลองหุบไผ่  คลองมะกอก   คลองมะเดื่อ  คลองหางราก   

8.2 ป่าไม้ 

ตำบลท่าเยี่ยมมีป่าไม้ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารชื่อ ป่าห้วยหุบไผ่เนื้อที่ ประมาณ  500 ไร่ อยู่ใน

เขตเขาเตียน และเขาตุ๊กปุ๊ก 
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ส่วนที่  2  ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 
1.ยุทธศาสตร์การ  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
6. ยุทธศาสตร์การการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10.ยุทธศาสตร์การการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

1.3แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตร์การสร้างคนให้มีคุณภาพ 
3.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2.การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

3.การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน  และการค้าชายแดน 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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1.การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

2.ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน 

4.การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน 

5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  และองค์กรที่มีคุณภาพ” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง 
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2.3 เป้าประสงค์ 
1.มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน   ปลอดภัย  เหมาะสมและเพียงพอ 
2.ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น  เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   

3.ประชาชนมีความสุข   มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
4.สิ่งแวดล้อมเอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและชุมชนพอเพียง 
5.ประชาชนได้รับการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด 
6.เพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

2.4 ตัวชี้วัด 
-จำนวนถนน    สะพาน  คลองส่งน้ำ  ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ   ฯลฯ ที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุง

บำรุงรักษาและซ่อมแซม 

-จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตระบบประปาสาธารณะขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำ 

-จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะที่ขุดลอก 

-จำนวนโคมไฟฟ้า  ป้ายสัญญาณจราจร  ฯลฯ ที่ได้รับการติดตั้ง 
-จำนวนอาคารสำนักงาน  อาคารสาธารณะและ  อาคารอ่ืนๆที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม 

-จำนวนวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ ที่จัดซื้อ/ปรับปรุงซ่อมแซม 

-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

-จำนวนประชาชนที่เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

-จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

-จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
-จำนวนประชาชน  เด็ก  คนชรา สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการสงเคราะห์/ได้รับการ

ช่วยเหลือ 

-จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพที่ดี 

-จำนวนประชากรที่ได้รับสวัสดิการชุมชน 
-จำนวนเด็กเยาวชนและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
-ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ 
-ปริมาณขยะมูลฝอย  น้ำเสียและมลพิษลดลง 

-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน 
-จำนวนกิจกรรมทีเ่พ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
-จำนวนกิจกรรมที่อนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร 
-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
-จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 
-จำนวนกิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-จำนวนกิจกรรมที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัยของประชาชน 
-จำนวนวัสดุครุภัณฑ์ที่เพ่ิมศักยภาพ การปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
-จำนวนถนน    สะพาน  คลองส่งน้ำ  ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ   ฯลฯ ที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุง

บำรุงรักษาและซ่อมแซม  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 

-จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตระบบประปาสาธารณะขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำ 

เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 

-จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะที่ขุดลอก  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 

-จำนวนโคมไฟฟ้า  ป้ายสัญญาณจราจร  ฯลฯ ที่ได้รับการติดตั้ง  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 

-จำนวนอาคารสำนักงาน  อาคารสาธารณะและ  อาคารอ่ืนๆที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม   

เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 

-จำนวนวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ ที่จัดซื้อ/ปรับปรุงซ่อมแซม 

เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 

-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 

-จำนวนประชาชนที่เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 
-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน    เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 

-จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา   เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 
-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 

-จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ิมขึ้น   ร้อยละ 2/ปี 
-จำนวนประชาชน  เด็ก  คนชรา สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการสงเคราะห์/ได้รับการ

ช่วยเหลือ  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 

-จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพที่ดี  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 

-จำนวนประชากรที่ได้รับสวัสดิการชุมชน  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 

-จำนวนเด็กเยาวชนและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ   เพ่ิมขึ้น   ร้อยละ 5/ปี 

-ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์  เพ่ิมขึ้น   ร้อยละ 5/ปี 

-ปริมาณขยะมูลฝอย  น้ำเสียและมลพิษลดลง  ลดลง   ร้อยละ 5/ปี 

-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 
-จำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 5/ปี 
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-จำนวนกิจกรรมที่อนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ิมขึ้น   ร้อยละ 5/ปี 
-จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม   เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 
-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 
-จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 
-จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาและจัดระเบียบชุมชน  เพ่ิมขึ้น   ร้อยละ 2/ปี 
-จำนวนกิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   เพ่ิมขึ้น   ร้อยละ 2/ปี 
-จำนวนกิจกรรมที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัยของประชาชน   
เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 2/ปี 
-จำนวนวัสดุครุภัณฑ์ที่เพ่ิมศักยภาพ การปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร   เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 5/ปี 

2.6 กลยุทธ์ 
1.การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

1)ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  พื้นฐาน 
2)ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร/จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆสำหรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1)ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

2)ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

3)ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1)การให้บริการสวัสดิการและสงเคราะห์     เด็ก    คนชรา สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

2) การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยสวัสดิการและสงเคราะห์  

3) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

4)การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

4.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
1)สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2)การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยน้ำเสีย  และมลพิษ 

5.การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1)พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

2)เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

3)อนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4)พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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6.การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง 
1)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

2)ส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 

3)การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 

4)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5)ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

6)การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัยของประชาชน 

7)การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)จัดบริการสาธารณะตามระเบียบกฎหมายกำหนดเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
2)พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
3)จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด   แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ  

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา   แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-
2565)  และแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
เป้าหมายการพัฒนา 
  ศูนย์กลางของการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
  ประเด็นการพัฒนา รวม ๓ ประเด็น คือ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง  (S : Strength) 

ด้านเศรษฐกิจ 

-มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถรองรับแรงงานในพ้ืนที่ได้ 

-มีพ้ืนที่กว้างขวางตั้งมีลักษณะที่เหมาะสม  สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการลงทุนได้ 

-มีระบบชลประทานสามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-มีถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดสายหลักผ่านทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว 

ด้านสังคม   

-สภาพสังคมสงบเรียบร้อยมีการก่ออาชญากรรมน้อยเป็นสังคมที่น่าอยู่ 

-มีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมกับหมู่บ้านและหน่วยงานในพื้นท่ี 

ด้านการศึกษา  

-มีโรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอ 

-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถรองรับนักเรียนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ 

ด้านผังเมือง   

-ยังไม่มีการขยายตัวของชุมชนมาก   

-มีพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนอีกมาก 

ด้านเทคโนโลยี   

-มีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร   

-มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ 

-มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-มีระบบการจัดการขยะที่ดีไม่มีปัญหาขยะล้นเมือง 

-มีมลพิษน้อย 

-มีพ้ืนทีสีเขียว/มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมทุกปี 

จุดอ่อน  (W : Weakness) 

ด้านเศรษฐกิจ 

-ผู้ประกอบการเป็นคนนอกพ้ืนที่ 

-แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 

-การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง 
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ด้านสังคม   

-มีการก่ออาชญากรรมจากประชากรแฝง 

-มีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมกับหมู่บ้านและหน่วยงานในพื้นท่ี 

ด้านการศึกษา  

-ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา ประชาชนจำนวนมากไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ด้านผังเมือง   

-ขาดการจัดการผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหมาะสม 

-ชุมชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย  ทำให้การพัฒนาทำได้ไม่ทั่วถึง 

-มีพ้ืนที่รับผิดชอบมากทำให้ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนามาก 

ด้านเทคโนโลยี   

-มีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารในทางที่ผิด   

-มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการทำให้เกิดมลพิษ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-มีขยะมากข้ึนทำให้เสียงบประมาณในการกำจัดมากข้ึน 

-มีมลพิษเพ่ิมมากขึ้น 

-เกิดมลภาวะจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

โอกาส  (O : Opportunity) 

-มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านตำบลทำให้มีโอกาสในการพัฒนามากขึ้น 

-สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมมากข้ึนทุกปีสามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น 

-มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำให้เกิดการจ้างงาน  มีธุรกิจต่อเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม  

ข้อจำกัด  (T : Threat) 

-เส้นทางคมนาคมบางแห่งยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจึงไม่สามารถพัฒนาได้ 

-มีประชากรแฝงจากแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม    อาจทำให้เกิดปัญหายาเสพติด    โรคระบาด    

และอาชญากรรมต่างๆ 

-เส้นทางในตำบลตัดผ่านที่ลุ่มทำให้เกิดความชำรุดเสียหายได้ง่าย  และเส้นทางบางสายไม่ได้อยู่ในความ

รับผิดชอบจึงไม่สามารถซ่อมแซมหรือพัฒนาได้ 

-พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในที่ลุ่มขวางทางไหลของน้ำ บางส่วนอยู่ในที่ลาดชันเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม    

ทำให้ป้องกันภัยจากธรรมชาติทำได้ยาก 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้องโดยแยกเป็นด้านต่างๆดังนี้ 

1)ด้านการเมือง 

1.1)การเมืองภายในประเทศยังมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆดังนั้นจึงต้องมีการเสริมสร้างความ

ปรองดองของคนในท้องถิ่น   และสร้างความรู้ความเข้าในในเรื่องการเมืองการปกครองแก่ประชาชน 

1.2)การเมืองภายนอกประเทศยังมีความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจต่างๆและมีภัยจากขบวนการก่อการร้าย  

ดังนั้นจึงต้องมีการระมัดระวังการก่อการร้าย  และการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในสังคม 

2)ด้านเศรษฐกิจ 

-เศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในภาวะตกต่ำมีปัญหาการว่างงาน  ประชาชนมีรายได้ต่ำเกิดปัญหาหนี้สินภาค

ครัวเรือน  ดังนั้นจึงต้องมีการเสริมสร้างอาชีพแก่ประชา   พัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

-เศรษฐกิจภายนอกประเทศยังอยู่ในภาวะถดถอยทำให้การส่งออกของประเทศลดลง  รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลง   

ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินของเทศบาล 

3)ด้านสังคม 

-สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ    เกิดปัญหาวัยรุ่นเลียนแบบค่านิยมที่ผิดจากสื่อต่างๆ  

เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด    ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ   การสร้างค่านิยมที่

ถูกต้องให้แก่วัยรุ่น 

4)ด้านสิ่งแวดล้อม 

-เกิดภัยธรรมชาติ  เช่นภัยแลง้  น้ำท่วม  และปัญหามลภาวะ   ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมพร้อมในการป้องกันภัย

ต่างๆ   
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ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัด 
กองคลัง 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองช่าง สำนักปลัด 
กองคลัง 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด กองคลัง 
กองสาธารณสุข 

เศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลัด 
กองคลัง 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข สำนักปลัด 
กองคลัง 

สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด กองคลัง 
กองสาธารณสุข 

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง สำนักปลัด กองคลัง 
กองสาธารณสุข 

4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุข สำนักปลัด 
กองคลัง 

เศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

5 การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณี 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด กองคลัง 
กองการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัด 
กองคลัง 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลัด 
กองคลัง 

6 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด กองคลัง 
กองการศึกษา 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 8  แผนงาน 5  หน่วยงาน 5  หน่วยงาน 



 

บัญชีโครงการ 

ผ.๐๑ ผ.๐๒ ผ.๐๒/๑ 

ผ.๐๓   



 

บัญชีโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   
  



แบบ ผ.01 
19 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
 จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)ยุทธศาตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
2 
43 

 
1,000,000 
21,212,000 

 
3 
65 

 
1,500,000 
34,770,000 

 
4 
22 

 
2,000,000 
13,280,000 

 
6 
42 

 
1,800,000 
25,700,000 

 
3 
39 

 
1,500,000 
24,996,000 

 
18 
211 

 
7,800,000 
119,958,000 

2)ยุทธศาตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.2แผนงานการเกษตร 

 
2 
3 

 
100,000 
150,000 

 
2 
3 

 
100,000 
150,000 

 
2 
3 

 
100,000 
150,000 

 
2 
3 

 
100,000 
150,000 

 
2 
3 

 
100,000 
150,000 

 
10 
15 

 
500,000 
750,000 

3)ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.2แผนงานสาธารณสุข 
3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.4แผนงานงบกลาง 
 

 
 
2 
1 
- 
4 

 
 
330,000 
320,000 
- 
19,800,000 

 
 
2 
2 
1 
4 

 
 
330,000 
420,000 
60,000 
19,800,000 

 
 
3 
2 
1 
4 

 
 
830,000 
420,000 
60,000 
20,800,000 

 
 
6 
2 
1 
4 

 
 
2,030,000 
420,000 
60,000 
22,300,000 

 
 
6 
2 
2 
4 

 
 
2,230,000 
420,000 
110,000 
23,800,000 

 
 
19 
9 
5 
20 

 
 
5,750,000 
2,000,000 
290,000 
106,500,000 

4)ยุทธศาตร์การพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2แผนงานการเกษตร 

 
1 
3 

 
100,000 
210,000 

 
1 
3 

 
100,000 
210,000 

 
1 
4 

 
100,000 
160,000 

 
1 
4 

 
100,000 
160,000 

 
1 
4 

 
100,000 
160,000 

 
5 
18 

 
500,000 
900,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
 จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5)ยุทธศาตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปะวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
5.2  แผนงาน การศึกษา 
5.3  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
7 
9 
 
3 

 
 
411,000 
8,380,000 
 
400,000 

 
 
7 
9 
 
3 

 
 
431,000 
8,380,000 
 
400,000 

 
 
8 
12 
 
3 

 
 
377,000 
9,780,000 
 
400,000 

 
 
8 
12 
 
3 

 
 
377,000 
9,780,000 
 
400,000 

 
 
8 
12 
 
3 

 
 
377,000 
9,780,000 
 
400,000 

 
 
38 
54 
 
15 

 
 
1,973,000 
46,100,000 
 
2,000,000 

6)ยุทธศาตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
1 
3 

 
 
30,000 
220,000 

 
 
5 
4 

 
 
660,000 
250,000 

 
 
7 
4 

 
 
1,360,000 
250,000 

 
 
6 
4 
 

 
 
710,000 
250,000 

 
 
5 
4 

 
 
660,000 
250,000 

 
 
24 
19 

 
 
3,420,000 
1,220,000 

รวมท้ังสิ้น 84 52,663,000 114 67,561,000 80 50,067,000 104 64,337,000 98 65,033,000 480 299,661,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด....ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอโชคชัยตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำภายในชุมชน/
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในชุมชน/หมู่บ้าน 
(16 หมู่บ้าน) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนเขตบริการ
ไฟฟ้าแรงต่ำท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ติดตั้งโคมไฟฟ้า 
แสงสว่างสาธารณะภายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร/มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้า 
แสงสว่างสาธารณะ 
ภายในชุมชน/หมู่บ้าน 
(16 หมู่บ้าน) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนโคมไฟฟ้า 
แสงสว่างสาธารณะ 
ท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร/มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 ติดตั้งกล้อง CCTVบริเวณ
ทางแยก ทางโค้ง  ภายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรม/เพ่ือบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ 

ติดตั้งกล้อง CCTVบริเวณ
ทางแยก ทางโค้ง   ภายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 
(16 หมู่บ้าน) 

- - 500,000 500,000 500,000 จำนวนกล้อง CCTV 
ท่ีได้รับการติดตั้ง 

การเกิดอาชญากรรม
ลดลง/มีภาพ
เหตุการณ์ท่ีสามารถ
ใช้เป็นหลักฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง 
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาด 160 KVA. 
บริเวณสำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อใช้ในราชการของ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาด 160 KVA .
จำนวน  2 ชุด 

- 500,000 
 

500,000 
 

- - ระบบไฟฟ้าแรงสูง
และหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ี
ได้รับการติดต้ัง 

เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยมมี 
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงระบบกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน   
หมู่ท่ี 1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงระบบหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน   
(1 แห่ง) 

- - - 100,000 - จำนวนระบบ 
กระจายข่าวท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงระบบกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน   
หมู่ท่ี 11 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงระบบหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน   
(1 แห่ง) 

- - - 100,000 - จำนวนระบบ 
กระจายข่าวท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงระบบกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน   
หมู่ท่ี 16 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงระบบหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน   
(1 แห่ง) 

- - - 100,000 - จำนวนระบบ 
กระจายข่าวท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองช่าง 

 รวม    7    โครงการ 1,000,000 1,500,000 2,000,000 1,800,000 1,500,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด....ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนน 
ภายในตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนนท่ีชำรุด  
ให้สามารถใช้การได้ 
(16 หมู่บ้าน) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายในตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางท่ี
ชำรุดให้สามารถใช้การได้ 
(16 หมู่บ้าน) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนลาดยางท่ี
ได้รับการซ่อมแซม 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในตำบล 
ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีชำรุด  
ให้สามารถใช้การได้ 
(16 หมู่บ้าน) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ/
คลองไส้ไก่ภายในตำบล 
ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับทำการเกษตร 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ/
คลองไส้ไก่ที่ชำรุดให้
สามารถใช้การได้ 
(16 หมู่บ้าน) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนคลองส่งน้ำ/
คลองไส้ไก่ท่ีได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพักสายทางเข้า
บ้านผู้ช่วยแดง 
ถึงบ้านนายหยัด   
หมู่ท่ี 1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

1 แห่ง 500,000 - - - - จำนวนท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่
ประสาทเชื่อมถนนหน้า
บ้านกำนัน  หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

7 ถมท่ีสาธารณประโยชน์
พร้อมก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์    หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมีลาน
คอนกรีตสำหรับทำ
กิจกรรมต่างๆ 

1  แห่ง - - - - 500,000 จำนวนลานคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีลาน
คอนกรีตสำหรับทำ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 
(1 แห่ง) 

- - 300,000 - - จำนวนระบบประปา
หมู่บ้าน 
ท่ีได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำซอยทางเข้า
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.5  เมตร 
ยาว  300  เมตร 
(1 แห่ง) 

- - - 450,000 - จำนวนท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น /ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำ  
ซอยหน้าวัดท่าเยี่ยม    
หมู่ท่ี 1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.5 เมตร 
ยาว  75  เมตร (1 แห่ง) 

- - - 100,000 - จำนวนท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น /ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายเลียบคลองมะเดื่อ  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3  เมตร  ยาว  700  
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,100 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 170,000 จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยป่าช้า     
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 2.5 เมตร  ยาว 450 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,125 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 80,000 จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบแม่น้ำมูล   
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง 3 เมตร  ยาว  900 
เมตร หนา 0.10 เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,700 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

215,000 - - - - จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
คลองชลประทาน หลังวัด
ท่าเยี่ยม   
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง  4  เมตร  ยาว  
875  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

280,000 - - -  จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองมะเดื่อ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง  3  เมตร   
ยาว  580  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,740 ตารางเมตร 
 (1 สาย) 

139,000 - - -  จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
สนอง–บ้านนางสายทอง  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 500,000 - - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนาง
สายทอง-บ้านนางมะลิ  
หมู่ท่ี  2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโรงสูบ(ต่อ
จากคอนกรีตเดิม)   
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร  ยาว  
187  เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
935 ตารางเมตร (1 สาย) 

- 550,000 
 

- - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างหอถังส่ง
น้ำประปา  หมู่ท่ี 2 

-เพื่อทดแทนหอถังส่ง
น้ำประปาเดิม 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจ่ายน้ำประปา
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างหอถังส่งน้ำประปา  
1 แห่ง 
  

- - - 500,000 
 

- จำนวนหอถังส่ง
น้ำประปา   
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การจ่ายน้ำประปา
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้าง 
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
วิทยา  หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
2,250 ตารางเมตร (1 สาย) 

- - - - 1,300,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายเลื่อน     
หมู่ท่ี 2 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว  345  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
1,725 ตารางเมตร (1 สาย) 

- - - 1,000,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



28 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายพร้อมแผน    
หมู่ท่ี 2 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 330 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - 220,000 - - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

23 ขุดลอกคลองมะเดื่อพร้อม
ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
หมู่ท่ี 2 

 
 

เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

ขุดลอกคลอง  กว้างเฉลี่ย 
7 เมตร ยาว 300 เมตร 
ลึก  2 เมตร  พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
2,100 ตารางเมตร   
พร้อมสร้างฝายน้ำล้น 
(1 แห่ง) 

- - - - 2,500,000 จำนวนคลองท่ีได้รับ
การขุดลอก/ฝายท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

มีน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายคลองลำไย   
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 230,000 จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 



29 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ถนนสายเขาแก้ว  หมู่ท่ี 2 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.8 x 1.8 เมตร   
จำนวน 1 แถว 

- - - - 500,000 จำนวนท่อเหลี่ยม 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมได้ 

กองช่าง 

26 .ก่อสร้างฝายคลองมะกอก  
หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับทำการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

1  แห่ง 800,000 - - -  จำนวนฝายท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ำสำหรับ
ทำการ เกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศาลตาปู่    
หมู่ท่ี  3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 500,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

28 ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
คลองมะกอก     
หมู่ท่ี  3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แห่ง 500,000 - - -  จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการซ่อมแซม 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

29 ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองไส้ไก่   หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 300,000 - - - จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการซ่อมแซม 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองชลประทาน   
56  หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
กว้าง  4  เมตร   
ยาว 1,340  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 5,360 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

428,000 - - - - จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 



30 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

31 ปรับปรุงถนนสายศาลตาปู่   
หมู่ท่ี 3    

เพื่อให้สภาพถนนดีขึ้น 
/เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนน โดยการปู
แอสฟัลติกทับถนน
คอนกรีตเดิม กว้าง  4 
เมตร  ยาว 161 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า  644  ตารางเมตร  
(1 สาย) 

- 180,000 
 

- - - จำนวนพื้นท่ีถนน
ได้รับการปรับปรุง 

สภาพถนนดีขึ้น 
/ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายคลองมะกอก   
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 230,000 230,000 จำนวนถนนถนนหิน
คลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
คลองชลประทาน   
สาย 53 
หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 230,000 230,000 จำนวนถนนถนนหิน
คลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายครรชิต  หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 270 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 180,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนอง
กระทุ่ม-หัวระนาม 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5  เมตร   
ยาว  1,900  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า  
9,500 ตารางเมตร  
(1สาย) 

- - - 3,100,000 3,100,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

36 ปรับปรุงรางระบายน้ำ  
สายศาลตาปู่    
หมู่ท่ี 3 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ปรับปรุงรางระบายน้ำ  
กว้าง 0.5 เมตร 
ยาว  150  เมตร 
(1 แห่ง) 

- - 150,000 - - จำนวนท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น /ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

37 ซ่อมแซมถนนหินคลุกรอบ
แนวเขตเทศบาล   
หมู่ท่ี  4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 200,000 - -  จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการซ่อมแซม 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านนางผ่อง  
หมู่ท่ี  4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 10,000 - -  จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 



32 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

39 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
เข้าสระน้ำสาธารณะ
ประโยชน์  หมู่ท่ี  4    

เพื่อให้น้ำไหลเข้าสระน้ำ
ได้สะดวก 

1 แห่ง - 100,000 - -  จำนวนท่อระบายน้ำท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

น้ำไหลเข้าสระน้ำได้
สะดวก 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองหุบไผ่   
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 390  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร พ้ืนท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 1,170 ตาราง
เมตร (1 สาย) 

90,000 - -  - จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
โป่งช้าง  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.5 เมตร   
ยาว 2,700 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 9,450 ตารางเมตร 
 (1 สาย) 

720,000 - -  - จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
รอบพ้ืนท่ีสำนักงาน
เทศบาล  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง  4  เมตร   
ยาว  950 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 3,800 ตารางเมตร 
 (1 สาย) 

300,000 - -  - จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

43 ก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางฉลอง 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 สาย  
กว้าง  3 เมตร   
ยาว  100  เมตร 
หนา 0.15เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 300  
ตารางเมตร (1 สาย) 

- - - 180,000 
 

- จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้า
สำนักงานทศบาล 
หมู่ท่ี 4 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,100 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 5,850,000  จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

45 ขุดขยายสระประปาหลัง
สำนักงานเทศบาล 
หมู่ท่ี  4 

เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

ขุดขยายสระประปา 
 (5 ไร่) 

- - 500,000 - - ปริมาตรสระประปา 
ท่ีได้รับการขุดขยาย 

มีน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน   
หมู่ท่ี  5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

1 แห่ง - 500,000 - -  จำนวนรางระบายน้ำ
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี  5 ตำบล
ท่าเยี่ยม - หมู่ท่ี 2 ตำบล
กระโทก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย 500,000 500,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

48 ขยายท่อประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง - 300,000 - -  จำนวนท่อประปาท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
บริเวณหน้าหมู่บ้าน 
ปุณนภา  หมู่ท่ี 5  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 
เมตร  ระยะทางรวมบ่อ
พัก49 เมตร(1 แห่ง) 

180,000 
 

- 
 

 - - จำนวน 
ท่อระบายน้ำ 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำดีขึ้น/ 
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองบง   
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3  เมตร   
ยาว 1,480  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 4,440 ตารางเมตร 
(1 สาย)  

350,000     จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำ  
ถนนสายกลางบ้าน    
หมู่ท่ี 5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.5 เมตร 
ยาว  350  เมตร 
(1 แห่ง) 

- - - - 500,000 จำนวนท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น /ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

52 ปรับปรุงถนน 
สายกลางบ้าน 
หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงถนน 
โดยการปูผิว 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350  เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - 500,000 - - จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

53 ปรับปรุงถนน 
สายบ้านนายโต้ง 
หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงถนน 
โดยการปูผิว 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 55  เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 220 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 100,000 - จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  6 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

1 แห่ง - 300,000 - -  จำนวนรางระบายน้ำ
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายข้างวัดโนนเพชร  
หมู่ท่ี  6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แห่ง - 400,000 - -  จำนวนถนน  
ลาดยางท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านนางประนอม-
บ้านนางสุนทร  หมู่ท่ี  6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แห่ง - 500,000 - -  จำนวนถนนลาดยางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายโป่งแคเหนือ   
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3  เมตร   
ยาว  650  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,950 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

155,000 -  - - จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 6L   
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4  เมตร  
 ยาว  728  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 2,912ตารางเมตร  
(1 สาย) 

230,000 -  - - จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังวัด
โนนเพชร   หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4  เมตร   
ยาว  1,028  เมตร 
หนา   0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า  4,112 ตารางเมตร
(1 สาย)  

1,700,000 -  - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโป่งแค
เหนือ  หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  5 เมตร   
ยาว  135  เมตร 
หนา 0.15เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 675  
ตารางเมตร (1 สาย) 

- 450,000    - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นางวรรณนา- 
บ้านนายสมัคร 
หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 760 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 500,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นางเฉลียว-บ้านนาย 
คำพอ  หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 595 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 400,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
หลังวัดโนนเพชร 
(ช่วงท่ี2) หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 59 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมทางเชื่อม 
พื้นท่ีดำเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 242 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- 180,000 -  - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายข้างปั๊ม ปตท.-คลอง
ชลประทาน  
หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 80,000 - จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านนางผ่องศรี-
บ้านนายไพฑูรย์  
หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 490 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 40,000 - จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยนานายโมง หมู่ท่ี  7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แห่ง - 300,000 - -  จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 



39 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนาง
ใหญ ่ หมู่ท่ี  7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แห่ง - 500,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหน้าบ้าน
ผู้ช่วยหมานถึงถนน  
ลาดยางเดิม  หมู่ท่ี  7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แห่ง - 300,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยท้าย
บ้าน-ซอยร่วมพัฒนา  
หมู่ท่ี  7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แห่ง - 500,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนาง
จุไรรัตน์-หลังวัดดอน
ไพล   หมู่ท่ี  7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย 900,000 - - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนานายโมง  
 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว  635  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 1,905 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

152,000 - - - - จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 



40 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลอง
ชลประทาน   48  
 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง  4  เมตร ยาว  
1,500  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พื้นท่ีดำเนิน 
การ ไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร (1 สาย) 

480,000 - - - - จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

73 ปรับปรุงถนนสายศาลา 
SML   
หมู่ท่ี 7    

เพื่อให้สภาพถนนดีขึ้น 
/เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนโดยการปู
แอสฟัลติกทับถนน
คอนกรีตเดิม  กว้าง  4  
เมตร  ยาว  180 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า  720 ตารางเมตร 
(1 สาย)  

 220,000   - - - จำนวนพื้นท่ีถนน
ได้รับการปรับปรุง 

สภาพถนนดีขึ้น 
/ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กกลางบ้าน
(เดิ่นขี้หมา)  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมส่วนรวม 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก   พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
120 ตารางเมตร(1 แห่ง) 

- - - - 80,000 จำนวนลานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมส่วนรวม 
 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
บ้านป้าใหญ่ 
หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 120,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
บ้านป้านอม 
หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 450 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 300,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนหินคลุก
เลียบคลองชลประทาน
สาย 45 L  
หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
3.5 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 5,600 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - 450,000 -  จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนหินคลุก
เลียบคลองชลประทาน
สาย 48 L  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.5 เมตร  
ยาว1,700 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 5,950 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - 460,000 - - จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนาพ่อใหญ่หอม 
หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 70,000 - จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนาป้าใหญ่ 
หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 150 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 450 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 40,000 - จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายคลองหว้า 
หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 500 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - -  120,000 จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนาลุงแฉะ 
หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 300 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 70,000 - จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหน้า
ศาลา SML  หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 300,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางขึ้นเขา 
ตุ๊กปุ๊ก  หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 5,000,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
นางเจี๊ยบ  หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 300,000 - - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายคลองโพธ์ิ   หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.5 เมตร   
ยาว 1,120 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 3,920 ตารางเมตร 
(1 สาย)  

310,000 - - - - จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายสมบูรณ์  หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 สาย  
กว้าง   4  เมตร   
ยาว  106  เมตร 
หนา 0.15เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 424 ตารางเมตร 
 (1 สาย) 

- 260,000    - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 



44 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายหลอด  หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 สาย  
กว้าง   3  เมตร  ยาว  72  
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า  216 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

- 130,000   - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

89 ขุดขยายสระประปา 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

ขุดขยายสระประปา 
 (5 ไร่) 

- - - 500,000 - ปริมาตรสระประปา 
ท่ีได้รับการขุดขยาย 

มีน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายศาลตาปู่ 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 370 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 1,480 ตาราง
เมตร (1 สาย) 

- - 800,000 - - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
บ้านนายพนม 
(หมู่ท่ี 8) 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร (1 สาย) 

- - - 600,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
บ้านนางอาภรณ์ 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,050 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 600,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายสัมภาษณ์ 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 140 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 90,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายมานพ 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
กว้าง 2.5เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 375 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 220,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
บ้านนายสุพัฒน์- 
บ้านนายประเสริฐ 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 700,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
บ้านนายจุล 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 1,200,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน  
นางกนกวรรณ 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 170,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวัดป่า
ประทานพร 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 500,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
บ้านนางหล่อ 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 2.5 เมตร 
ยาว 104  เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 260 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - 180,000 - - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายซับจอมทอง 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 7,000 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 21,000 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 800,000 800,000 จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

101 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองโคน้อย 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 2.5 เมตร  ยาว 700 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,750 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 150,000 จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

102 ปรับปรุงรางระบาย
น้ำ สายกลางบ้าน    
หมู่ท่ี 8 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ปรับปรุงรางระบายน้ำ  
กว้าง 0.5 เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
(1 แห่ง) 

-  300,000 - - จำนวนท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น /ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนลาดยาง
คู่ขนานกับถนนสาย  
24  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - -  จำนวนถนนลาดยาง 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้า
ศาลา  SML  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายพินิจ(ต่อจาก
คอนกรีตเดิม)  หมู่ท่ี 
9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
กว้าง   4  เมตร   
ยาว  48  เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 192 ตารางเมตร 
 (1 สาย) 

85,000 - - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

106 ปรับปรุงถนนสายบ้าน 
โนนสะอาด หมู่ท่ี 9    
เชื่อมตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง   6  เมตร   
ยาว 4,100 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า  24,600 ตารางเมตร
(1 สาย)  

360,000 - - -  จำนวนพื้นท่ีถนน
ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย
ขนมจีน   หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร   
ยาว 60 เมตร 
หนา  0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 240 ตารางเมตร 
 (1 สาย) 

96,000 - - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านโนนสะอาด
ใน  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.5 เมตร   
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  พื้นท่ี
ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 
5,250 ตารางเมตร 
 (1 สาย) 

420,000 - - -  จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ พร้อมบ่อพักถนน
สายโนนสะอาดใน   
หมู่ท่ี 9 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ  
ขนาด Ø 0.4 เมตร   
ยาว  132  เมตร  
(1 แห่ง) 

- 220,000   - -  จำนวน 
ท่อระบายน้ำ  
พร้อมบ่อพัก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมได้ 

กองช่าง 

 



50 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายเฉื่อย  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  /แก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  4 เมตร  
ยาว  200 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร (1 สาย) 

- 420,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเลียบคลอง
ชลประทานสาย 59 
 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
ช่วงท่ี1 กว้าง   4  เมตร   
ยาว  260  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง   4  เมตร   
ยาว  305  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 2,260  
ตารางเมตร (1 สาย) 

- - - - 1,356,000 จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังได้ 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
บ้านนายสุชาติ 
หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 74  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 222 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - 130,000 - - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 



51 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

113 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทางเข้าวัดป่า
กรรมฐาน 
หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600  
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 6,400 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 500,000 - จำนวนถนนหินคลุกที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายตัดใหม่เชื่อมคลอง
ชลประทาน 
หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 450  
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,800 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
(1 สาย) 

- - - - 130,000 จำนวนถนนหินคลุกที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนางสายฝน-
บ้านนายดิษ 
หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.5เมตร  ยาว 150  
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 525  ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 40,000 จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3   
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 600,000 - - - - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 



52 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5   
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย  500,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ซอยประปา  หมู่ท่ี 10 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 300,000 - -  จำนวนถนนลาดยาง 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายขึ้น
บ้านนาตลิ่งชัน   
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 2,000,000 - - -  จำนวนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

120 ขุดขยายสระประปา 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

ขุดขยายสระประปา 
 (5 ไร่) 

- - - 500,000 - ปริมาตรสระประปา 
ท่ีได้รับการขุดขยาย 

มีน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

121 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 
(1 แห่ง) 

- - - 300,000 - จำนวนระบบประปา
หมู่บ้าน 
ท่ีได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 7 
(ซอยประปา) 
หมู่ท่ี 10 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว  350  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,750 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 1,200,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



53 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพกอโจด   
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 1,500,000 - - -  จำนวนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างถนนรอบ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - -  จำนวนถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

125 ขุดลอกอ่างห้วยบง   
หมู่ท่ี 11 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

1 แห่ง - 5,000,000 - -  ปริมาตรอ่างน้ำท่ี
ได้รับการขุดลอก 

มีแหล่งกักเก็บน้ำ
สำหรับผลิตประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายรอบสระประปา  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 520 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีดำเนินการ ไม่
น้อยกว่า 2,080 ตาราง
เมตร  (1 สาย)  

167,000 - - -  จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายศาลตาปู่ 
 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 420 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร   พื้นท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 1,260 ตาราง
เมตร (1 สาย) 

95,000 - - -  จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

128 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายอ่างห้วยบง 
 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ช่วงท่ี 1กว้าง  3  เมตร  
ยาว  120  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า  3,600 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2กว้าง  5  เมตร  
ยาว  700  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า  3,500  
ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 3กว้าง  3  เมตร  
ยาว  1,190  เมตร 
หนา 0.10 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
3,570 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

450,000 - - -  จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

129 ซ่อมแซมคลองไส้ไก่เข้า
สระประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งน้ำเข้าสระประปา 

ซ่อมแซมคลองไส้ไก่ 
กว้าง 1 เมตร  ยาว 450  
เมตร(1 สาย) 

- - - - 150,000 จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

130 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายศาลตาปู่ 
หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 470  
เมตรหนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,880  ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 150,000 จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
บัวกัน  หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริม 
เหล็ก กว้าง 4 เมตร  ยาว 
370 เมตร หนา 0.15เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 1,480 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

- - - 850,000 - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
ยายแต๋ว  หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริม 
เหล็ก กว้าง 4 เมตร  ยาว 
98 เมตร หนา 0.15เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 392 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

- - - - 220,000 จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
สมาน-คลองชลประทาน 
หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริม 
เหล็ก กว้าง 4 เมตร  ยาว 
220 เมตร หนา 0.15เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

- - 500,000 - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

134 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
รอบสระประปา 
หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.5 เมตร  
 ยาว 540  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,890  ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 150,000 จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายคลองชลประทาน 
-อ่างห้วยบง   
หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง  3   เมตร  
 ยาว   1,800  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 5,400  ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 420,000 - จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

136 เพิ่มปั๊มน้ำขนาด 5 
แรงม้า และเพิ่มขนาด
ท่อประปา  หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 

1  ชุด - 300,000 - -  จำนวนปั๊มน้ำและ 
ท่อประปา  

ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

137 เพิ่มจุดติดต้ังลำโพงหอ
กระจายข่าว หมู่ท่ี 12 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน 

1  ชุด - 50,000 - -  จำนวนลำโพงหอ
กระจายข่าว 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

138 ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบบริเวณทาง
แยก  หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

1 แห่ง - 300,000 - -  จำนวนสัญญาณไฟ
กระพริบท่ีได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

 



57 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
กลางบ้าน 
 หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายขึ้นบ้าน 
นาใหม ่ หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 2,000,000 - - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายน้อย   หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย 600,000 - - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาง
ราตรี  หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 300,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
ประยุทธ์   หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แห่ง - 300,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายเกียบ  หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 500,000 - - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายเกลี้ยง  หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

146 ขุดขยายสระประปา 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

ขุดขยายสระประปา 
 (5 ไร่) 

- - 500,000 - - ปริมาตรสระประปา 
ท่ีได้รับการขุดขยาย 

มีน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายขึ้น 
บ้านนาใหม(่ช่วงท่ี2)  
หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  5  เมตร  
ยาว  615  เมตร 
หนา  0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 3,075 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - 2,000,000 - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

148 ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบประปา 
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 ( 1 แห่ง) 

- 500,000 - - - จำนวนระบบประปา 
ท่ีได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ำประปา
หมู่บ้านใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 13 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 300,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

150 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สายกลางบ้าน  หมู่ท่ี 13 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

1 แห่ง - 500,000 - -  จำนวนรางระบายน้ำ
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายแดน  หมู่ท่ี 13 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  5  เมตร  
ยาว  205  เมตร 
หนา  0.10 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 1,025 ตารางเมตร 
(1 สาย)  

450,000  - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้าง
โรงเรียนชลประทาน
กอโจด  หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร   

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  5 เมตร   
ยาว 545 เมตร หนา 0.15
เมตร  พื้นท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 2,725  
ตารางเมตร (1 สาย) 

- 1,640,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสี่แยก
กลางบ้านเชื่อมถนนสาย 
ศาลตาปู่ หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร   

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  6 เมตร   
ยาว 149 เมตร หนา 0.15
เมตร  พื้นท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 895  
ตารางเมตร (1 สาย) 

- 550,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 



60 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 13  
เชื่อมหมู่ท่ี 16 
(ช่วงท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  5 เมตร   
ยาว 278 เมตร หนา 0.15 
เมตร  พื้นท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 1,390 ตาราง
เมตร (1 สาย) 

- 850,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

155 ขุดลอกคลองบริเวณ
หลังเกษตรพัฒนา 
หมู่ท่ี 13 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ 

ขุดลอกคลอง กว้าง 4 
เมตร  ยาว 300  เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,200  ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- -  - 150,000 จำนวนพื้นท่ีคลองท่ี
ได้รับการขุดลอก 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นางทองอ่อน  หมู่ท่ี 13 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง 5 เมตร  
ยาว 325 เมตร หนา 0.15
เมตร  พื้นท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 1,625  ตาราง
เมตร (1 สาย) 

- - 1,000,000 - - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

157 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 13 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมส่วนรวม 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 20 เมตร   
ยาว  20  เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 400  ตารางเมตร 
(1 แห่ง) 

- - - - 250,000 จำนวนลานคอนกรีตท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมส่วนรวม 

กองช่าง 

 



61 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

158 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
กลางบ้าน  หมู่ท่ี 14 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 300,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

159 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ถนนสี่แยกกลางบ้าน   
หมู่ท่ี 14 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

1 แห่ง - 500,000 - -  จำนวนรางระบายน้ำ
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

160 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบแม่น้ำมูล   
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3.5  เมตร   
ยาว  500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 
1,750 ตารางเมตร (1 สาย)  

140,000 -  - - จำนวนถนน 
หินคลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

161 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 56 L  
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ช่วงที่ 1  กว้าง  4  เมตร  
ยาว  565  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร   
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกวา่ 
2,260 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง  4  เมตร  
ยาว  440  เมตร  หนาเฉลีย่  
0.10 เมตร  พื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 1,760 ตาราง
เมตร (1 สาย)  

320,000 -  - - จำนวนถนนถนนหิน
คลุกท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 



62 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

162 ปรับปรุงถนนสายศาลา  
SML   
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนโดยการปู
แอสฟัลติกทับถนน
คอนกรีตเดิม กว้าง  4 
เมตร  ยาว  261  เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,044 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- 280,000  - - จำนวนถนน  
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหัว
ระนามเชื่อมหนอง
กระทุ่ม(ช่วงท่ี 1) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
กว้าง  5 เมตร   
ยาว 615 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
พื้นท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า  3,075  
ตารางเมตร (1 สาย) 

-   1,730,000 - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหัว
ระนามเชื่อมหนอง
กระทุ่ม(ช่วงท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5  เมตร   
ยาว  1,278  เมตร 
หนา 0.15เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า  6,390 ตารางเมตร
(1 สาย)  

- -  - 3,590,000 จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 



63 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

165 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางแยกบ้านนา
ตล่ิงชัน - ศาลตาปู่   
หมู่ท่ี 14 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 670 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 3,350 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - 1,200,000 - - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

166 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาตาแสน 
หมู่ท่ี 14 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 960 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 450,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

167 ปรับปรุงถนนสายข้าง
โรงเรียนบ้านโจด 
หมู่ท่ี 4,14 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงถนนโดยการปูผิว 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 280  
เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 1,120  ตาราง
เมตร (1 สาย) 

- - - 500,000 - จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 



64 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 
บ้านนายหล่า 
หมู่ท่ี 14 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 75 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 225 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- -  100,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

169 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ/รางระบายน้ำสาย
หน้าศาลา SML   
หมู่ท่ี 14 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.5 เมตร 
ยาว 575 เมตร 
(1 แห่ง) 

- - - 400,000 - จำนวนท่อระบายน้ำ/
รางระบายน้ำท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น /ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

170 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายวังไม้โกลน 
หมู่ท่ี 14 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 700 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,100 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 170,000 จำนวนถนนหินคลุกท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

171 ติดตั้งป้ายจราจร
บริเวณจุดเสี่ยง   
หมู่ท่ี 14 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

ติดตั้งป้ายจราจรบริเวณ
จุดเสี่ยง 
 (5 จุด) 

- - - 50,000 - จำนวนป้ายจราจร 
ท่ีได้รับการติดตั้ง 

ประชาชนสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



65 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

172 ปรับปรุงถนนสายบ้าน
นางหลืบ  หมู่ท่ี 15 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 300,000 - -  จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

173 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ซอยทางเข้าวัดดอนไพล  
หมู่ท่ี 15 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

1  แห่ง - 500,000 - -  จำนวนรางระบายน้ำ
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

174 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ซอยข้างโรงเรียนชุมชน
ดอนไพล(ทิศใต้)  
หมู่ท่ี 15 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

1 แห่ง - 500,000 - -  จำนวนรางระบายน้ำ
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

175 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ซอยข้างโรงเรียนชุมชน
ดอนไพล(ทิศเหนือ)  
หมู่ท่ี 15 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

1  แห่ง - 500,000 - -  จำนวนรางระบายน้ำ
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

176 ก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าวัดดอนไพล  
หมู่ท่ี 15 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร 
ยาว 46  เมตร หนา 0.15 
เมตรพื้นท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 230 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- 250,000 - - - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 



66 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

177 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชนมีลาน
คอนกรีตสำหรับทำ
กิจกรรมต่างๆ 

1  แห่ง - 500,000 - -  จำนวนลานคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีลาน
คอนกรีตสำหรับทำ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

178 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านไฟ
ไหม้  หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 500,000 - -  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

179 ขยายเขตประปา
หมู่บ้านถึงถนนสาย 24   
หมู่ท่ี 16 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 

1 แห่ง - 500,000 - -  จำนวนท่อประปา ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

180 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายเลียบคลอง
ชลประทาน  หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 400,000 - -  จำนวนถนนลาดยางที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองชลประทานสาย
ใหญ ่ หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  4  เมตร   
ยาว  640  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,560 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

-  1,600,000  - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสระ
ประปา หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  4 เมตร   
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

- -  720,000 - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
แบ้ หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  3  เมตร   
ยาว  200  เมตร 
หนา 0.15เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า  600 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

- 360,000 -  - จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
ชลประทาน-ประตูน้ำ
หมู่ท่ี 16 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 5,500 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 2,000,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

185 ขุดขยายสระประปา 
หมู่ท่ี 16 

เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

ขุดขยายสระประปา 
 (5 ไร่) 

- - 500,000  - ปริมาตรสระประปา 
ท่ีได้รับการขุดขยาย 

มีน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาง
สร้อย-คลองชลประทาน 
หมู่ท่ี 16 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - - 200,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายสระประปา 
หมู่ท่ี 16 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 
(1 สาย) 

- - - 450,000 - จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

188 จ้างออกแบบก่อสร้าง 
อาคารสนามกีฬา 
ฟุตซอล เทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ไดแ้บบก่อสร้าง 
อาคารสนามกีฬาฟุตซอล  
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

จ้างออกแบบก่อสร้าง 
อาคารสนามกีฬาฟุตซอล  
จำนวน 1 หลัง 
  

200,000 - -  - จำนวนแบบก่อสร้าง สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

189 ปรับปรุงป้ายทางเข้า
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นจุด
สังเกตในการมาติดต่อ
ราชการเทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม 

1  แห่ง  100,000 - -  จำนวนป้ายท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมาติดต่อ
ราชการเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยมได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 รวม    189    โครงการ 21,212,000 34,770,000 13,500,000 25,700,000 24,996,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาชีพการทำ
ดอกไม้ประดิษฐ์ 

เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ 

200 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมนำ
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพและมีรายได้
เสริม 

สำนักปลัด 

2 ฝึกอบรมอาชีพ 
การทำอาหาร 

เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ 

200 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมนำ
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพและมีรายได้
เสริม 

สำนักปลัด 

 รวม    2    โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
 

 

 

 



70 

2.2แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 จัดทำแปลงเรียนรู้
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่แก่ประชาชน 

5  จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนแปลงเรียนรู้ ประชาชนมีความรู้ใน 
เรื่องเกษตรสมัยใหม่ 

สำนักปลัด 

2 รณรงค์ป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชในไร่-นา 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้
และสามารถป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชในไร่-นาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

5  จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
รณรงค์ 

การระบาดของ
ศัตรูพืชในไร่-นาลดลง 

สำนักปลัด 

3 เกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยมมีอาหารกลางวัน
รับประทานได้รับ
สารอาหารครบห้าหมู่ 

1   แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยมมี
อาหารกลางวัน 
รับประทาน/ได้รับ
สารอาหารครบ 
ห้าหมู่ 

สำนักปลัด 

 รวม    3    โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

3.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเล่นกีฬา 

1  ครั้ง/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีเข้า
ร่วมเล่นกีฬา 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รู้จักการเล่น
กีฬา/ได้พัฒนาทักษะ
ด้านร่างกายจิตใจ 

กองการศึกษา 

2 แข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด 

-เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
เล่นกีฬาของประชาชน/
เยาวชน  เพื่อจะได้ไม่
สนใจยาเสพติด 

1  ครั้ง/ปี 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
กีฬาต้านยาเสพติด 

ประชาชน/เยาวชน
เล่นกีฬามากขึ้น   
ปัญหาการเสพยาเสพ
ติดลดลง 

กองการศึกษา 

3 จัดซ้ือเครื่องเล่นกลาง
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ออก
กำลังกายและมีกิจกรรม
เสริมทักษะ 

1  แห่ง - - 
 

500,000 500,000 500,000 จำนวนเครื่องเล่น
กลางกลางแจ้งท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
กิจกรรมเสริมทักษะ/
มีสุขภาพพลานามัย 
ท่ีดี 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

4 ติดตั้งเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 
(หมู่ท่ี  7) 

เพื่อให้ประชาชนใช้ออก
กำลังกายและเล่นกีฬา 

1  แห่ง - - 
 

- 400,000  จำนวนเครื่องออก
กำลังกายท่ีได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกกำลังกาย/มี
สุขภาพพลานามัยท่ีดี 

กองการศึกษา 

5 ก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดตั้งเครื่อง
ออกกำลังกาย 
(หมู่ท่ี 8) 
 

เพื่อให้ประชาชนเล่นกีฬา
และออกกำลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 40 เมตร  
ยาว 40 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,600 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งเครื่องออก
กำลังกาย(1 แห่ง) 

 - - - 600,000 จำนวนลานกีฬาและ
เครื่องออกกำลังกาย 
 

ประชาชนมีสถานท่ี
เล่นกีฬาและออก
กำลังกาย 

กองการศึกษา 

6 ติดตั้งเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 
(หมู่ท่ี  9) 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกายและ
เล่นกีฬา 

1  แห่ง - - 
 

- 400,000  จำนวนเครื่องออก
กำลังกายท่ีได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกกำลังกาย/มี
สุขภาพพลานามัยท่ีดี 

กองการศึกษา 

7 ติดตั้งเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 
(หมู่ท่ี 11) 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกายและ
เล่นกีฬา 

1  แห่ง - - 
 

- - 400,000 จำนวนเครื่องออก
กำลังกายท่ีได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกกำลังกาย/มี
สุขภาพพลานามัยท่ีดี 

กองการศึกษา 

8 ติดตั้งเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 
(หมู่ท่ี 13) 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกายและ
เล่นกีฬา 

1  แห่ง - - 
 

- 400,000  จำนวนเครื่องออก
กำลังกายท่ีได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกกำลังกาย/มี
สุขภาพพลานามัยท่ีดี 

กองการศึกษา 

9 ติดตั้งเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง 
(หมู่ท่ี 16) 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกายและ
เล่นกีฬา 

1  แห่ง - - 
 

- - 400,000 จำนวนเครื่องออก
กำลังกายท่ีได้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกกำลังกาย/มี
สุขภาพพลานามัยท่ีดี 

กองการศึกษา 

 รวม    2    โครงการ 330,000 330,000 830,000 2,030,000 2,230,000    
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3.2แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อดำเนิน
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

16  หมู่บ้าน 320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

จำนวนหมู่บ้าน ท่ี
ได้รับการอุดหนุน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข 

2 รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราช
นารี) 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 

16  หมู่บ้าน - 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนหมู่บ้าน/
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

การแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง 

กองสาธารณสุข 

 รวม    2    โครงการ 320,000 420,000 420,000 420,000 420,000    
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3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ไร้ที่พ่ึง 

-สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ท่ีพึ่ง 

 50 คน 
 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้ท่ีได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ไร้ที่พึ่งมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

สำนักปลัด 

2 จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ -ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน 

 50 คน 
 

- - - - 50,000 จำนวนผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุ มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

 รวม    2    โครงการ  60,000 60,000 60,000 110,000    
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3.4แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์และผู้
ติดเชื้อ   HIV มีรายได้ 

80 คน 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนผู้ติดเชื้อ                     
HIV ท่ีได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติด
เชื้อ  HIV มีรายไดใ้น
การยังชีพ 

สำนักปลัด 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่  60 
ปีบริบูรณ์ขึ้น 

1,550 คน 15,000,000 
 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

16,000,000 
 

17,000,000 
 

จำนวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการจัดสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุมีรายไดใ้น
การยังชีพ 

สำนักปลัด 

3 สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพลภาพ
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพลภาพ 

650 คน 4,000,000 
 

4,000,000 
 

5,000,000 
 

5,500,000 
 

6,000,000 
 

จำนวนคนพิการท่ี
ได้รับการจัดสวัสดิการ 

คนพิการมีรายได้ใน
การยังชีพ 

สำนักปลัด 

4 สมทบระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ี 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตำบล 

1  ครั้ง/ปี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนเงินท่ีสมทบ ประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพ 

กองสาธารณสุข 

 รวม    4    โครงการ 19,800,000 19,800,000 20,300,000 22,300,000 23,800,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

4.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 หมู่บ้านต้นแบบการ
จัดการขยะแบบยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาหมู่บ้านท่ีมี
ศักยภาพในตำบลท่าเยี่ยม
ให้มีการจัดการขยะท่ีเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 

2 หมู่บ้าน/ปี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
จัดการขยะแบบยั่งยืน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการคัด
แยกขยะ/ปริมาณขยะ
ลดลงกำจัดได้ง่ายขึ้น 

กองสาธารณสุข 

 รวม    1    โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
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4.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์
ดินและน้ำ 

เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
ตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

1  ครั้ง/ปี 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนพื้นท่ีปลูกหญ้า
แฝก 

การชะล้างพลังทลาย
ของดินลดลง/สภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

สำนักปลัด 

2 ปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ 
ต้นไม้   
ในท่ีสาธารณะ
ประโยชน์/ชุมชน
หมู่บ้าน 

1  ครั้ง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนพื้นท่ีปลูก
ต้นไม้ 

สภาพธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณรอบสำนักงาน
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้บริเวณรอบ
สำนักงานเทศบาลมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

1  ครั้ง/ปี 150,000 
 

150,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนพื้นท่ีท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

บริเวณรอบสำนักงาน
เทศบาลมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

สำนักปลัด 

4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ) 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1  ครั้ง/ปี   50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนพื้นท่ีท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

พันธุกรรมพืช สำนักปลัด 

 รวม    3   โครงการ 210,000 210,000 160,000 160,000 160,000    
 

 

 



78 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่   2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 บริการอินเตอร์เน็ตแก่
ประชาชน 

เพื่อจัดเพ่ิมช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

1 ระบบ 100,000 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

สำนักปลัด 

2 จัดทำวารสารเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในท้องถิ่น 

1 ครั้ง / ปี 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนวารสาร ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารใน
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

3 เสริมสร้างวินัย
คุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อลดปัญหาการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง / ปี 
 

50,000 
 

50,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนเรื่องทุจริตท่ี
ลดลง 

ปัญหาการทุจริตใน
การปฏิบัติงานลดลง 

สำนักปลัด 

4 จัดงานเฉลิมฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อร่วมกับอำเภอโชคชัย
จัดงานฉลองสมโภช
อนุสาวรีย์ท้าว 
สุรนารีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง / ปี 
 

50,000 
 

50,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วมพิธี ประชาชนรู้สึกภาคภูมิ 
ใจและเกิดสำนึกรัก
ชาติและสำนึกถึง
ความเสีย สละของ
บรรพบุรุษ 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

5 จัดงานราชพิธีและรัฐพิธี 
 
 
 

เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน
สำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
วันปิยะมหาราช    
วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ 

1 ครั้ง / ปี 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน/หน่วยงาน
เทศบาลได้ร่วม
กิจกรรมงานราชพิธี/
ราชพิธี 

สำนักปลัด 

6 อุดหนุน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกระโทกตาม
โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุน องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
โชคชัย ในการดำเนิน
กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการร่วม
เพื่อช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1  แห่ง 11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

จำนวนประชาชนท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

7 อุดหนุน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัยตาม
โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุน องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
โชคชัย ในการดำเนิน
กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการร่วม
เพื่อช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1  แห่ง - 
 

- 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

จำนวนประชาชนท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

8 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กจมน้ำ 
 
 

เพื่อให้เด็กมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองและช่วยเหลือ
ผู้อื่นจากการจมน้ำ 

-ฝึกอบรมให้เด็กมีทักษะ
ในการป้องกันตนเองและ
ผู้อื่นจากการจมน้ำ 
(50 คน/ปี) 
 

100,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จำนวนเด็กท่ีมีทักษะ 
ในการป้องกันตนเอง
และผู้อื่นจากการ
จมน้ำ 

เด็กที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การป้องกันตนเอง 
และช่วยเหลือผู้อื่น
จากการจมน้ำ 

สำนักปลัด 

 รวม    8   โครงการ 411,000 431,000 377,000 377,000 377,000    
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5.2  แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด  สพฐ. 
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

6  โรงเรียน 4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

จำนวนเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 
ท่ีได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด  สพฐ.ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน/ได้รับสาร 
อาหารอย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษา(อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

1  ศูนย์ 500,000 
 

500,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

จำนวนเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กก่อนวยัเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน/ได้รับ
สารอาหารอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

3 จัดหาอาหารเสริม
(นม)  

เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน
อนุบาล -ปะถมศึกษาปีท่ี 6  
ทุกคนในโรงเรียนในเขต
เทศบาลได้ด่ืมนม 

6  โรงเรียน 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

จำนวนเด็กนักเรียนท่ี
ได้รับประทานอาหาร
เสริม(นม) 

เด็กนักเรียนและเด็ก
เล็ก ทุกโรงเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

4 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยจากแหล่ง
เรียนรู้ 

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กได้เรียนรู้
นอกสถานศึกษา 

1  ครั้ง/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กท่ีได้เรียนรู้
นอกสถานศึกษา 

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กองการศึกษา 

5 ฝึกอบรมและพัฒนา
คุณภาพครูผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้ดูแล
เด็ก 

2  คน/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กมีความรู้
ความสามารถมากขึ้น 

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความสามารถ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

6 จัดซ้ือหรือจัดจ้างทำ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้สำหรับการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 ศูนย์ 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการศึกษา 

การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

7 ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้ความรู้/ตรวจ
พัฒนาการเด็ก/ส่งเสริม
สุขภาพเด็กและเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 

1  ครั้ง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีภูมิทัศน์และสภาพ 
แวดล้อมเหมาะสมสำหรับ
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของเด็ก 

1  แห่ง 200,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสมสำหรับเด็ก 

เด็กได้เรียนรู้และอยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีดี
เหมาะสมสำหรับการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

9 การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ท้ัง 4 ด้าน 

 ตามจำนวนเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-  150,000 150,000 150,000 จำนวนสื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่อง
เล่น 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ ท้ัง 4 ด้าน 

กองการศึกษา 

10 การจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ตามจำนวนเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-  80,000 80,000 80,000 จำนวนเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้รับวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การเรียน 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

11 ท่ีอ่านหนังสือท้องถิ่น
รักการอ่าน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อ่านหนังสือ 

ประชาชนในตำบล 
ท่าเยี่ยม 

-  20,000 20,000 20,000 จำนวนประชาชนท่ี
อ่านหนังสือ 

ประชาชนอ่านหนังสือ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

12 สถานศึกษาปลอด
น้ำอัดลม 

เพื่อให้สถานศึกษาในตำบล 
ท่าเยี่ยมปลอดน้ำอัดลม 

(7  แห่ง) 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนสถานศึกษาใน
เขตตำบลท่าเยี่ยม
ปลอดน้ำอัดลม 

เด็กนักเรียนมีสถานท่ี
รับประทานอาหาร
กลางวันและทำ
กิจกรรมต่างๆ 

กองการศึกษา 

 รวม    12    โครงการ 8,380,000 8,380,000 9,780,000 9,780,000 9,780,000    
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5.3  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 เข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 

100  คน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนเด็กเยาวชน
และประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเปน็การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะความรู้ และ
การนันทนาการให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

1  ครั้ง/ปี 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

จำนวนเด็กเยาวชน
และประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้รับ
ทักษะ  ความรู้   ใน
การอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

กองการศึกษา 

3 ส่งเสริมกิจกรรม
พระพุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3  ครั้ง/ปี 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเข้าใจ
ศาสนาพุทธมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 รวม    3    โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่   5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 เทศบาลเคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน   

เพื่อรับฟังปัญหา แนว
ทางแก้ไขและความคิดเห็น
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1  ครั้ง/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
บริการ/ได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

2 จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น 

 สมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวน 12 คน 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
จำนวน 1 คน 

  600,000   การเลือกตั้งประสบ
ผลสำเร็จ เป็นไป
ตามท่ีระเบียบ
กฎหมายกำหนด 

มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น
เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมายกำหนด 

สำนักปลัด 

3 จัดงานวันเทศบาล เพื่อให้พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับ
อำนาจหน้าท่ีและ
ความสำคัญของเทศบาล 

1 ครั้ง/ปี - 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้ทราบ
เกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ี
และความสำคัญของ
เทศบาล 

สำนักปลัด 

4 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

  17   คน - 50,000 50,000 50,000  จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

5 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันแก่
ประชาชน 

  150   คน - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ในชีวิตประจำวัน 

สำนักปลัด 

6 ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. 2562 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ. 2562 

  510   คน - - 100,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ.2562 มากขึ้น 

กองคลัง 

7 ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

  1 ระบบ - 500,000 500,000 500,000 500,000 ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ได้รับการปรับปรุง 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

 รวม    7    โครงการ 30,000 660,000 1,360,000 710,000 660,000    
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6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สำคัญต่างๆ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญต่างๆ 

2  ครั้ง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุในตำบลช่วง
เทศกาลท่ีลดลง 

การเกิดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสำคัญลดลง 

สำนักปลัด 

2 ฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การระงับเหตุเพลิงไหม้
และสาธารณภัยต่างๆ 

1 ครั้ง/ปี 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

มีอาสาสมัครในการกู้
ชีพกู้ภัยและการ
ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

สำนักปลัด 

3 ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย  

เพื่อฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในตำบล 

2 ครั้ง/ปี 20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผน 

สามารถเพิ่มความรู้
และทักษะในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับ
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม 

สำนักปลัด 

4 ฝึกอบรมให้ความรู้
การดับเพลิง
เบื้องต้นให้แก่
ประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
การดับเพลิงเบื้องต้น 

200  คน - 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 รวม    4    โครงการ 220,000 250,000 250,000 250,000 250,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด....ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
เขาตุ๊กปุ๊ก หมู่ 8 
เชื่อมตำบลหนองไม้ไผ่ 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5  เมตร   
ยาว  7,000  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า  
35,000 ตารางเมตร  
(1สาย) 

-    15,000,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโนน
สะอาด  หมู่ท่ี 9  
เชื่อมตำบลละลมใหม่
พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6  เมตร   
ยาว  4,200  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
25,200 ตารางเมตร 
(1สาย)  

-    10,000,000 จำนวนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 รวม    2    โครงการ     25,000,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต) งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของพนกังาน 

จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผูบ้ริหาร   
(จำนวน   2 ตัว) 

- 13,000 
 

- - - สำนักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อเก้าอี้สำนกังาน 
(จำนวน  4  ตัว) 

- 12,000 
 

 - 
 

- สำนักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  
(จำนวน  1 ตู)้ 

- 7,900 
 

 - 
 

- สำนักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
(จำนวน 2 ตู)้ 

- 11,000 
 

- - - สำนักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับงานประมวลผล * 
(จำนวน  2  เครื่อง) 

- 21,000 
 

21,000 
 

- 
 

- สำนักปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวดำ(18หน้า/นาที) 
(จำนวน  2  เครื่อง) 

- 5,200 
 

- 
 

- 
 

- สำนักปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 
ประสงค์(จำนวน 5 เครื่อง) 

- 3,500 
 

- 
 

- 
 

- สำนักปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อเก้าอี้สำนกังาน 
(จำนวน  2  ตัว) 

- 6,000 
 

 - 
 

- กองคลัง 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่  19 นิว้) 
(จำนวน  1  เครื่อง) 

- 17,000 
 

- 
 

- 
 

- กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวดำ 
(18หน้า/นาที) 
(จำนวน  1  เครื่อง) 

- 2,600 
 

- 
 

- 
 

- กองคลัง 

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซ้ือตู้จัดเก็บเอกสารชนิด 
บานเลื่อนกระจก   
(จำนวน  1  ตู)้ 

- 7,500 
 

- - 
 

- กองการศึกษา 

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
(จำนวน  1  ตู)้ 

- 5,500 
 

- - - กองการศึกษา 

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน 

จัดซ้ือเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร   
(จำนวน   1 ตัว) 

- 6,500 
 

- - - กองสาธารณสุข 

14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน 
(จำนวน  1  ตัว) 

- 3,000 
 

- - 
 

- กองสาธารณสุข 

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 
800 VA   
(จำนวน  1  เครื่อง) 

- 2,500 
 

- - - กองสาธารณสุข 

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้เก็บขนขยะมูล
ฝอยภายในชุมชน
หมู่บ้าน 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบ 
อัดท้าย   (จำนวน 1 คัน) 
 

- - 3,500,000 - - กองสาธารณสุข 

17 อุตสาหกรรม  
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที ่
 (จำนวน  1  ชุด) 

 20,000 
 

- 
 

- 
 

- กองช่าง 

รวม   - 144,200 3,521,000 - -  
 



90 
 

ส่วนที ่4 การติดตามและประเมินผล 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม ้ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2 . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 
 

 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณ ีวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 เป็นต้น 

(3) 
 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 
 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยง  
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 
 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10) 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอด 
คล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 
 

 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

 

2. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน้ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

 

3. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น้าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ทีด่ำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน้า
ไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10 
 

 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิต 
ของโครงการ)มีความ 
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
20 ป ี
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ้านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่ม เป้าหมายของ
โครงการ     หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เ ศ ร ษ ฐ กิจ แ ล ะ สังคม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ  
Thailand  4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง(2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
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5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
 
5.11 มีการกำหนด 
ตัวชี้วัด(KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5) 
 

 

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

(5) 
 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการน้าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

มีการ กำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI)ที่สามารถวัดได(้measurable)ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิด 
ขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ(2)วัดและประเมิน 
ผลระดับของความสำเร็จได้(3)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
(เช่น  จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ............................................

....................................................................................... .............................................................. 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ............................................

....................................................................................... .............................................................. 
 


