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องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
 

 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ทีต่ั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ตั้งอยูํในพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํ  เลขท่ี  ๒๘๕  หมูํที่  ๕  ต าบล 
เพ็กใหญํ อ าเภอพล จังหวัดขอนแกํน ได๎รับการจัดตั้ งให๎ เป็นองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่  ๓๐  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  ๔๗.๙ ตารางกิโลเมตร  
ประกอบด๎วย  ๑๑  หมูํบ๎าน  ระยะหํางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  ๔๐๓  กิโลเมตร  และระยะหํางจากจังหวัด
ขอนแกํนประมาณ  ๗๘  กิโลเมตร  และระยะหํางจากอ าเภอพลประมาณ  ๓  กิโลเมตร  ตํอมาองค์การบริหาร
สํวนต าบลได๎ก าหนดเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลในวันที่ ๑๐  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๓  ปัจจุบันนี้
ได๎ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.    เมื่อวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๗.๙  ตร.กม.หรือประมาณ  ๒๔,๖๕๐ ไรํ   
ประกอบด๎วยพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
๑. พ้ืนที่ที่ตั้งหมูํบ๎าน       จ านวน        ๑,๙๖๐    ไรํ 
๒. พ้ืนที่การเกษตร         จ านวน     ๑๙,๗๑๑   ไรํ  
๓. พ้ืนที่สาธารณะ     จ านวน       ๒,๖๗๗   ไรํ  
๔. พ้ืนที่ตั้งวัด                 จ านวน                   ๑๗๖   ไรํ 
๕. พ้ืนที่ตั้งโรงเรียน          จ านวน            ๑๒๖   ไรํ 
 
 
  



 

อาณาเขตติดตํอ 
ทิศเหนือ 
หลักเขตที่  ๑  ติดตํอกับต าบลใหมํนาเพียง อ าเภอแวงใหญํ  ต าบลหัวทุํง อ าเภอพล และต าบลเกํางิ้ว 

อ าเภอพล จังหวัดขอนแกํน  โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากถนนสายชนบท – กุดรู บริเวณพิกัด  TC ๓๔๕๕๗๓  ไปตาม
ถนนผํานทุํงนาจนถึงจุดตัดกับถนนสายบ๎านโนนหอม  ต าบลเพ็กใหญํไปสวนพฤกษศาสตร์ขอนแกํน (หลักเขตที่ ๒ 
บริเวณพิกัด TC ๓๕๕๕๖๙) ระยะทางประมาณ  ๑,๑๓๐ เมตร  

หลักเขตที ่ ๒ เป็นถนนสายบ๎านโนนหอม  ต าบลเพ็กใหญํไปสวนพฤกษศาสตร์ขอนแกํน  บริเวณพิกัด TC 
๓๕๕๕๖๙ ไปตามถนนจนถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ บริเวณสะพาน (หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด TC 
๓๕๖๖๗๕) ระยะทางประมาณ ๕๘๐ เมตร 

หลักเขตที่  ๓  เป็นทางหลวงหมายเลข  ๒๒๓๓ บริเวณสะพานพิกัด TC ๓๕๖๕๗๕ ไปตามทางหลวง
หมายเลข ๒๒๓๓  จนถึงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา – หนองคาย (หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด 
TC ๔๓๑๔๙๘)  ระยะทางประมาณ  ๑๒,๑๓๐  เมตร 

ทิศตะวันออก 
หลักเขตที่  ๔  ติดตํอกับเทศบาลเมืองเมืองพล  อ าเภอพล จังหวัดขอนแกํน โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจาก

จุดตัดระหวํางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ 
บริเวณพิกัด TC ๔๓๑๔๙๘  จนถึงจุดตัดทางแยกบ๎านหนองอรุณ  ต าบลลอมคอม (หลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด                  
TC ๔๒๗๔๙๐) ระยะทางประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร 

ทิศใต๎ 
หลักเขตที่  ๕  ติดตํอกับต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแกํน โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากทางรถไฟ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) ตัดกับทางแยกบ๎านหนองอรุณ ต าบลลอมคอม  บริเวณพิกัด 
TC ๔๒๗๔๙๐ ไปทางทิศตะวันตก  ผํานทุํงนาระหวํางบ๎านหนองอรุณ  ต าบลลอมคอมกับบ๎านเพ็กใหญํถึง           
บ๎านยานางต าบลเพ็กใหญํ  กับบ๎านหนองดูํ ต าบลลอมคอม  สิ้นสุดที่บ๎านหนองคูรอง   ต าบลลอมคอม (หลักเขตที่ 
๖ บริเวณพิกัด TC ๓๓๔๔๙๓) ระยะทางประมาณ  ๑๑,๓๙๐  เมตร 

ทิศตะวันตก 
หลักเขตที่  ๖  ติดตํอกับต าบลก๎านเหลือง อ าเภอแวงน๎อย และต าบลใหมํนาเพียง  อ าเภอแวงใหญํ              

โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากทุํงนาบ๎านหนองคูรอง ต าบลลอมคอม บริเวณพิกัด TC ๓๓๔๔๙๓  ไปตามทุํงนาถึงทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๙๙ บริเวณแยกไปบ๎านโคกกลาง  ต าบลเพ็กใหญํ (หลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด TC ๓๒๘๕๒๕) 
ระยะทางประมาณ  ๒,๔๒๐  เมตร  

หลักเขตที่  ๗  เป็นทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  ชํวงทางแยกบ๎านโคกกลาง ต าบลเพ็กใหญํ บริเวณพิกัด 
TC ๓๒๘๕๒๕  ไปตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  จนถึงล าห๎วยหลักดําน (หลักเขตที่ ๘ บริเวณพิกัด TC 
๓๔๕๕๗๒) ระยะทางประมาณ  ๕,๑๐๐  เมตร  



 

หลักเขตที่  ๘  เป็นจุดตัดระหวํางทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  กับล าห๎วยหลักดําน บริเวณพิกัด TC 
๓๔๕๕๗๒ ไปตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  สิ้นสุดที่ถนนลงทุํงนา (หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TC ๓๔๕๕๗๓) 
ระยะทางรวม  ๓๓๐  เมตร 
 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลเพ็กใหญํมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  บางแหํงเป็นพื้นที่ปุาธรรมชาติ  ปุาที่ชุมชนสร๎าง 

แอํงน้ าขนาดใหญํ  คือ ทุํงพึงพืด  มีล าน้ า ล าห๎วย  และหนองน้ าทั่วไป  หลายสายกระจายทั่วทั้งต าบล ลักษณะ
ของดิน  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  เป็นดินเหนียวปนทรายและมีดินเค็มเป็นบางแหํงในพ้ืนที่บ๎านยานาง  หมูํที่ ๒                        
บ๎านโนนแต๎  หมูํที่ ๑๐  บ๎านโคกกลาง  หมูํที่  ๗   บ๎านโนนหอม  หมูํที่  ๘  พ้ืนที่สํวนใหญํใช๎ท าการเกษตร   เชํน   
การท านาข๎าว   และเลี้ยงสัตว์ 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลเพ็กใหญํมีลักษณะภูมิอากาศแบบอากาศร๎อนชื้นสลับกับฤดูแล๎ง   มีฝนตกปานกลาง             

ฤดูหนาวชํวงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นเนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดูฝนชํวงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากจากพายุดีเปรสชันฤดูร๎อนชํวงเดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม  อากาศจะร๎อนและแห๎งแล๎งมาก  
  

1.4 ลักษณะของดิน 
การใช๎พื้นท่ีดินทางการเกษตร   คิดเป็นร๎อยละ  ๘๙.๖๖  สภาพปัญหาของทรัพยากรดิน                

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า   เนื่องจากการใช๎ดินมานาน  ขาดการปรับปรุงบ ารุงดินด๎วยปุ๋ยหมัก   ท าให๎ผลผลิต
ตกต่ าและต๎นทุนในการผลิตสูงได๎มีการสํงเสริมการไถกลบตอซังข๎าวเพ่ือเป็นการปรับปรุงดิน 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  มีเขตการปกครองมีทั้งหมด  ๑๑  หมูํบ๎าน  เป็นหมูํบ๎าน 
ที่อยูํในเขตต าบลเพ็กใหญํ  ได๎แกํ 

เขต  ๑  หมูํที่ ๑   บ๎านสระบัว    
เขต  ๒ หมูํที่ ๒   บ๎านยานาง    
เขต  ๓ หมูํที่ ๓   บ๎านนาคสะดุ๎ง    
เขต  ๔  หมูํที่ ๔   บ๎านโคกสี    



 

เขต  ๕  หมูํที่ ๕   บ๎านเพ็กใหญํ    
เขต  ๖  หมูํที่ ๖   บ๎านหนองสะแบง 
เขต  ๗  หมูํที่ ๗   บ๎านโคกกลาง 
เขต  ๘  หมูํที่ ๘   บ๎านโนนหอม 
เขต  ๙  หมูํที่ ๙   บ๎านทุํงแค 
เขต ๑๐ หมูํที่ ๑๐ บ๎านโนนแต๎ 
เขต ๑๑ หมูํที่ ๑๑ บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา 

 
 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
โครงสร๎างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
๑.นายวิชาญ  มหาราช  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
๒.นายประสิทธิ์  ขวากุดแข๎ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
๓.นายสมหมาย  แสงดารา รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
๔.นายไกรรัตน์  โสภาจันทร ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
๑.นายวิเชียร  ทาซ๎าย  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
๒.นายสมาน  พรรณา  รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
๓.นายสุพจน์  ดอนมงคุณ ปลัด อบต. / เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
๔.นายเวียนชัย  แกํนสา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑ 
๕.นายบุญยงค ์  ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑ 
๖.นางพรสวรรค์  พรกุณา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๒ 
๗.นายถวิล  สินค๎า  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๒ 
๘.นายจรัญ  ค าใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๓ 
๙.นายศักดิ์  ชนางกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๓ 
๑๐.นายวิโรจน ์  กัณหาปูอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๔ 
๑๑.นายสมชาย  เทียบอาจ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๔ 
๑๒.นายประหยัด         ลอดวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๕ 
๑๓.นางสุภาวด ี  สายหยุด สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๕ 



 

๑๔.นายประสาน   ภิรมกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๖ 
๑๕.นางจุฑามณี  ค าปิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๖ 
๑๖.นายขาว  ละมุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๗ 
๑๗.นางรวีวรรณ  สมขบวน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๗ 
๑๘.นายบุญเพ็ง  ทิพย์เนตร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๘ 
๑๙.นายค าปน  เถาเบา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๙ 
๒๐.นายสุบัน  บุตรวิชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๙ 
๒๑.นายสนั่น  เตชะแก๎ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑๐ 
๒๒.นายสมพร  ค าชมภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑๐ 
๒๓.นางสุคนธ์  ทุมพัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑๑ 
 
 
 
 
 
บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล 
๑.นายสุพจน์  ดอนมงคุณ ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
๒.นางแพทอง  มิเถาวัลย์ รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
ส านักปลัด อบต. 
๑.จําเอกวีรยุทธ์  พูลติกุล  หัวหน๎าส านักปลัด 
๒.นางสาวชัญญากาญจน์ จิตแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๓.นางสาวเครือวรรณ์ ตีระมาตย์ นักพัฒนาชุมชน 
๔.นางเบญจมาศ  วสุวิภา  นักจัดการงานทั่วไป 
๕.สิบเอกธวัชชัย  ถิ่นแก๎ว  เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.นายสันติ  เสาวรส  ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน 
๗.นางณัฐชานันท์  มหาราช  ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๘.นางรัชน ุ  เกตลา  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
๙.นายภักด ี  เตียนไธสง ผู๎ชํวยสาธารณสุข 
๑๐.นายประเวทย์ กรจตุพรหม พนักงานขับรถยนต์ 
๑๑.นายบุญเพ็ง  ตู๎หงษา           นักการภารโรง  
๑๒.นางสมนิท  ตู๎หงษา  แมํบ๎าน 



 

๑๓.นายสุพล  สินโพธิ์  คนสวน 
กองคลัง 
๑.นางสาววงจันทร์ ตีระมาตย์ ผู๎อ านวยการกองคลัง   
๒.นางพรพิมล  เค๎าทอง     นักวิชาการพัสดุ  
๓.นายอัศวิน  แปนนอก นักวิชาการเงินและบัญชี 
๔.นางจารุณี  แห๎วทอง เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 
๕.นางวิไลวรรณ์  กองเงิน            นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ 
๖.นางจิราภรณ์  เพ่ิมพูล            เจ๎าพนักงานพัสดุ 
๗.นางสาวนุชร ี  ลอยหมื่นไว  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 
กองชําง  
๑.นายนิรัญ  นาชิต  ผู๎อ านวยการกองชําง 
๒.นายชาญเดช  กองเงิน            นายชํางโยธา 
๓.นายมงคล  สุระดนัย   เจ๎าพนักงานธุรการ 
๔.นายอาทิตย์  กองเงิน     ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.นางสาวอภิญญา น๎อยจันทร์ ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.นางรัชน ี  นาโสม  คร ู คศ.๑ 
๓.นางพุทธชาติ  ประเสริฐ ครู คศ.๑ 
๔.นางฉัตรชนก  ชํางปั้น  ผู๎ชํวยครูดูแลเด็ก 
๕.นางศรีนวล  ดาราษฎร์ ผู๎ชํวยครูดูแลเด็ก 
๖.นางสาวศศิตราภรณ์ ดวงพยัย  ผู๎ชํวยครูดูแลเด็ก 
๗.นางสาววรรณา อ๎ุยมี  ผู๎ชํวยครูดูแลเด็ก 
๘.นางเบญจมาศ  สีลม  แมํบ๎าน 
กู๎ชีพ 
๑.นายเดชา  ดาราษฎร์ 
๒.นายเสริมศักดิ์  ประเสริฐ 
๓.นายภานุพงษ ์  ตุํนปุา 
๔.นายราชัน  เมืองขวา 
๕.นายกลศาสตร์  สุรนาถ 
๖.นายสุขเกษม  จันทร์เครือ 

 



 

3.ประชากร 
  3.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข๎อมูลเปรียบเทียบย๎อนหลัง ๓ - ๕ ปี และการคาดการณ์
ในอนาคต)  การเปรียบเทียบประชากรย๎อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)    
 

ที ่ ชื่อหมูํบ๎าน หมูํที่ 
จ านวนประชากร (คน) 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๑ สระบัว ๑ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๖๘ ๘๗๐ 874 
๒ ยานาง ๒ ๖๗๘ ๖๗๑ ๖๕๗ ๖๕๖ 651 
๓ นาคสะดุ๎ง ๓ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๗ ๒๑๘ 217 
๔ โคกสี ๔ ๒๓๑ ๒๓๓ ๒๓๑ ๒๓๐ 233 
๕ เพ็กใหญํ ๕ ๖๐๕ ๖๐๔ ๖๐๑ ๖๐๖ 616 
๖ หนองสะแบง ๖ ๖๘๓ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๓ 687 
๗ โคกกลาง ๗ ๗๐๕ ๗๑๒ ๗๑๕ ๗๑๘ 743 
๘ โนนหอม ๘ ๘๐๕ ๘๐๘ ๗๙๖ ๗๙๖ 774 
๙ ทุํงแค ๙ ๑,๒๐๑ ๑,๒๐๔ ๑,๒๑๒ ๑,๒๒๐ 1,217 

๑๐ โนนแต๎ ๑๐ ๔๐๒ ๔๐๘ ๔๑๒ ๔๑๒ 403 
๑๑ เพ็กใหญํพัฒนา ๑๑ ๕๗๘ ๕๗๓ ๕๗๒ ๕๗๐ 585 

 รวม ๑๑ ๖,๙๗๑ ๖,๙๗๘ ๖,๙๖๒ ๖,๙๗๙ 7,000 
(ที่มา  :  ส านักงานทะเบยีนอ าเภอพล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (ข๎อมูล  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๒)) 

  
 
 
 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
การแยกตามชํวงอายุ (ปี)  เฉพาะผู๎มีสัญชาติไทย 
 

เพศ/ชํวงอายุ ๐-๑๔ ปี ๑๕-๒๕ ปี ๒๖-๖๐ ปี ๖๑ ปีขึ้นไป สัญชาติอ่ืน/ไมํใช๎ไทย 
ชาย 557 513 1,797 603 5 
หญิง 541 463 1,806 712 3 
รวม 1,098 976 3,603 1,315 8 



 

(ที่มา  :  ส านักงานทะเบยีนอ าเภอพล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (ข๎อมูล  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๒)) 

 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น จ านวน  7,000  คน เป็นชาย   
3,475 คน  และเป็นหญิง  ๓,๕25 คน  จ านวนครัวเรือน 2,091 ครัวเรือน 

 

ที ่ ชื่อหมูํบ๎าน หมูํที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร(คน) 

ชาย หญิง รวม 
๑ สระบัว ๑ 266 447 427 874 
๒ ยานาง ๒ 218 320 331 651 
๓ นาคสะดุ๎ง ๓ 58 108 109 217 
๔ โคกสี ๔ 67 122 111 233 
๕ เพ็กใหญํ ๕ 224 316 300 616 
๖ หนองสะแบง ๖ 178 342 345 687 
๗ โคกกลาง ๗ 175 353 390 743 
๘ โนนหอม ๘ 260 377 397 774 
๙ ทุํงแค ๙ 357 617 600 1,217 

๑๐ โนนแต๎ ๑๐ 104 194 209 403 
๑๑ เพ็กใหญํพัฒนา ๑๑ 184 279 306 585 

 รวม (หมูํบ๎าน) ๑๑ 2,091 3,475 3,525 7,000 
(ที่มา  :  ส านักงานทะเบยีนอ าเภอพล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (ข๎อมูล  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๒)) 



 

4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ๔๗.๙  ตารางกิโลเมตร                       
มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๖  แหํง  มีจ านวนนักเรียน  ๓๔๖  คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
อบต.เพ็กใหญํ  จ านวน  ๑  แหํง  มีจ านวนเด็กเล็ก  ๘๕  คน  แยกได๎ดังนี้ 
 

 
โรงเรียน 

รวม 
 

จ านวน 
นักเรียน 

กํอนประถม ประถม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
โรงเรียนบ๎านยานาง 40 25 15 8 4 17 11 
โรงเรียนบ๎านเพ็กใหญํและสระบัว 84 54 30 9 9 45 21 
โรงเรียนบ๎านหนองสะแบงสามัคคี 28 15 13 2 3 13 10 
โรงเรียนบ๎านโคกกลางประชาสรรค์ 51 20 31 3 7 17 24 
โรงเรียนบ๎านโนนหอมโนนศาลา 64 35 29 8 5 27 24 
โรงเรียนบ๎านทุํงแค 79 41 38 16 13 25 25 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ 85 41 44 41 44 - - 

รวม 431 231 200 87 85 144 115 
(ที่มา  :  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  (ข๎อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒)) 

 
 

จ านวนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํ 
 

 
ล าดับที่ โรงเรียน 

 
จ านวน 

 

1 โรงเรียนบ๎านยานาง 6 
2 โรงเรียนบ๎านเพ็กใหญํและสระบัว 12 
3 โรงเรียนบ๎านหนองสะแบงสามัคคี 5 
4 โรงเรียนบ๎านโคกกลางประชาสรรค์ 7 
5 โรงเรียนบ๎านโนนหอมโนนศาลา 10 
6 โรงเรียนบ๎านทุํงแค 9 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ 6 

รวม 55 



 

(ที่มา  :  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  (ข๎อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒)) 
 
 
 

4.2 สาธารณสุข 
บุคลากรโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเพ็กใหญํ 
๑.นางปัณณพร  หนองแก ต าแหนํง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ผู๎อ านวยการโรงพยาบาล) 
๒.นางสาวละมัย  บุญเชิด  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๔.นางสาวปิยนุช  อันทะปัญญา ต าแหนํงแพทย์แผนไทย 
๕.นางสาวเบญจมาพร โพธิ์ศรีศาสตร์ ต าแหนํงเจ๎าพนักงานทันตสาธารณสุข 
๖.นายชัยมงคล  ศรีล๎อม  ต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุข 
 
ข๎อมูลสถิติผู๎ปุวยโรคตํางๆ  (ในปี ๒๕๖๑  ที่ผํานมา) 
๑.โรคเก่ียวกับระบบเมตาบอลิซึม   จ านวน      ๘๒  ราย 
๒.โรคที่เกิดอาการหลายระบบ   จ านวน  ๑,๙๓๖ ราย 
๓.อาการแสดงสิ่งผิดปกติ    จ านวน  ๑,๓๑๒  ราย 
๔.โรคระบบทางเดินหายใจ   จ านวน      ๙๙๐  ราย 
๕.โรคเกิดเฉพาะต าแหนํง    จ านวน     ๓๔๕  ราย 
๖.โรคระบบยํอยอาหาร  รวมโรคในชํองปาก จ านวน     ๔๑๖  ราย 
๗.โรคระบบโครงรํางและกล๎ามเนื้อ   จ านวน     ๓๒๕  ราย 
๘.โรคตาและสํวนประกอบทางตา   จ านวน     ๑๑๑  ราย 
๙.โรคและอาการอ่ืน    จ านวน       ๒๕  ราย 
๑๐.โรคของสตรี     จ านวน     ๑๘๖  ราย 
 
 

4.3 อาชญากรรม    
ต าบลเพ็กใหญํ   มีจุดตรวจประจ าต าบล  ๑  แหํง  ตั้งอยูํที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบล           

เพ็กใหญํ  โดยมีเจ๎าหน๎าที่ต ารวจประจ าต าบล   ดังนี้ 
- ร.ต.ท.สิริชัย     วรจันทร ์

 
 
 
 
 



 

 
 
 

  อัตราก าลังพลด๎านการรักษาความปลอดภัยต าบลเพ็กใหญํ  อาสาสมัครต ารวจบ๎าน (อสตร.) 
ต าบลเพ็กใหญํ  อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน   สังกัดสถานีต ารวจภูธรพล 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมูํ หมายเหตุ 
๑ นายภูวดล ตีระมาตย์ ๑  
๒ นายไพรวัลย์ ค าทํุน ๑  
๓ นายสิริชัย เทพมะที ๑  
๔ นายวินัย ยอดพิละ ๑  
๕ นายค าหลํา โสมก าดัด ๑  
๖ นายทองพูล ค าคูณ ๒  
๗ นายอรัญ ชํางปั้น ๒  
๘ นายภานุวัฒน์ เทพวารินทร์ ๒  
๙ นายพัทยา หลงมีวงศ์ ๒  

๑๐ นายประวัติ กาสีวัน ๓  
๑๑ นายคมสันต์ อัศวรุจิรกุล ๓  
๑๒ นายวิโรจน ์ กัณหาปล๎อง ๔  
๑๓ นายประเสริฐศิลป์ ศรีล๎อม ๕  
๑๔ นายพงษ์ภิสิทธิ์ แกํนสา ๕  
๑๕ นายน าโชค อินส าราญ ๕  
๑๖ นายเสถียร ยอดค า ๖  
๑๗ นายปัดชา จักรพิมพ์ ๖  
๑๘ นายสวัสดิ์ ฤทธิ์ไธสง ๖  
๑๙ นายภัควัต บุบผาชาติ ๗  
๒๐ นายราชัน เมืองขวา ๗  
๒๑ นายอนันต์ วงษ์หาแก๎ว ๘  
๒๒ นายนิเวช ลุนมาตร ๘  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมูํ หมายเหตุ 
๒๓ นายค ารณ ชัยสิทธิ ์ ๘  
๒๕ นายโคฮัง ขันแข็ง ๙  
๒๖ นายค าปน เถาเบา ๙  
๒๗ นายโพธิ์ คันจรนาค ๙  
๒๘ นายสุพจน์ สิริอัต ๙  
๒๙ นายสุนทร สิริอัต ๙  
๓๐ นายสุรพล วงษ์ปัญญา ๑๐  
๓๑ นายอํอนจันทร์ วรรณวิจิต ๑๐  
๓๒ นายสมพร กองทอง ๑๐  
๓๓ นายอาทิตย์ มูลมัง ๑๑  
๓๔ นายอดิเรก ลาอํอน ๑๑  
๓๕ นายสุพจน์ เพียรไธสง ๑๑  

 
 

   
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ    

อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน      
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๑ นายบุญยง                ประเสริฐ ๑  
๒ นายเสริมศักดิ์        ประเสริฐ ๑  
๓ นายพรชัย                  บุญที ๑  
๔ นายสมหวัง            สอนค าแก๎ว ๑  



 

๕ นายจันทร์                  ประจญหาญ ๑  
๖ นายไพโรจน์             แสนสิมมา ๑  
๗ นายนิกร              ตีระมาตย์ ๑  
๘ นายอุทัย            พุทธรรม ๑  
๙ นายสุนทร ปูองเขต ๑  

๑๐ นายขวัญชัย แพงค าแหง ๑  
๑๑ นายสิริชัย เทพมะที ๑  
๑๒ นายทองพูล ค าคูณ ๒  
๑๓ นายค าบุํน พิมพ์ท ามา ๒  
๑๔ นายทองพูล พลนงค์ ๒  
๑๕ นายอรัญ ชํางปั้น ๒  

ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๑๖ นายนิเวศน์ สุริโย ๒  
๑๗ นายค าฝน สิงธานี ๒  
๑๘ นายภานุวัฒน์          เทพวารินทร์ ๒  
๑๙ นายบุญเพ็ง             ตู๎หงษา ๒  
๒๐ นายณัฐ                  วรรณวิจิตร ๒  

๒๑ นายถวิล                 สินค๎า ๒  
๒๒ นายวรวิทย์ ทับขวา ๒  
๒๓ นายชูพันธ์ ศรีตะ ๒  
๒๔ นายสี อ๎ุยมี ๒  
๒๕ นายสุพรม คุณวันดี ๒  
๒๖ นายอัมพร ไสยกิจ ๒  
๒๗ นายสุริยา ผายพิมพ์ ๒  
๒๘ นายพัทยา หลงมีวงศ์ ๒  
๒๙ นายไพบูลย์ กะลาม ๒  
๓๐ นายคมสันต์ ไสยกิจ ๒  
๓๑ นายอนุสรณ์ แพงค าแหง ๒  
๓๒ นายประยูร วิลัยวรรณ ๒  
๓๓ นายสุบรรณ์          พิมพ์มะสิงห์ ๓  



 

๓๔ นายศักดิ์               ชนางกลาง ๓  
๓๕ นายถวิล              ทัดกุดเรือ ๓  
๓๖ นายพัฒนะ               ปิดตาระโพธิ์ ๓  
๓๗ นายสมหวัง ถิ่นแก๎ว ๓  
๓๘ นายวิชัย มะลา ๓  
๓๙ นายจรัญ ค าใจ ๓  
๔๐ นายอัคคี สิเนหันหา ๔  
๔๑ นายวันชัย สีจันทร์ก่ า ๔  
๔๒ นายประดิษฐ์ ทิพย์สนธิ์ ๔  
๔๓ นายสมชาย เทียบอาจ ๔  
๔๔ นายทองสุข คอนเพ็ง ๔  
๔๕ นายชัชวาล นาสวาสดิ์ ๔  
๔๖ นายประสิทธิ์ ขวากุดแข๎ ๔  
๔๗ นายบุญเตียง จันเสนา ๔  
๔๘ นายสมศักดิ์ โลกาวี ๔  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๔๙ นายทักษิณ กองแก๎ว ๔  
๕๐ นายสุบรรณ์ ย๎อไธสงค์ ๔  
๕๑ นางนิยม ขวากุดแข๎ ๔  
๕๒ นายสุรัตน์ ยอดค า ๔  
๕๓ นายพิชิต รูไธสง ๕  
๕๔ นางสุกัญญา สุริยะเสน ๕  
๕๕ นายสุเวช บัวลา ๕  
๕๖ นายจรูญ คริบเงิน ๕  
๕๗ น.ส.มยุร ี โคตรมณี ๕  
๕๘ นายประเวทย์ กรจตุพรหม ๕  
๕๙ นายประหยัด ลอดวงษ์ ๕  
๖๐ นายทนงศักดิ์ นุชิตภาพ ๕  
๖๑ นายนิพนธ์ นุชิต ๖  



 

๖๒ นายสุเมธ ค าคูณ ๖  
๖๓ นายไพรัช เปภัคด ี ๖  
๖๔ นายสมยศ ชันชวา ๖  
๖๕ นายบุญธรรม อาจปะละ ๖  
๖๖ นายประสาน ภิรมกิจ ๖  
๖๗ นายจินดา พลค๎อ ๖  
๖๘ นายวิฑูรย์ ค าคูณ ๖  
๖๙ นายสุเจิด ภูค า ๖  
๗๐ นายขาว อินทร์ตา ๖  
๗๑ นายกิตติ อาดปะละ ๖  
๗๒ นายบัณฑิต แสนเหลา ๖  
๗๓ นายนิคม แสงจันทร์ ๖  
๗๔ นายเสถียร ยอดค า ๖  
๗๕ นายบุดดา สาคร ๗  
๗๖ นายค าแพง สูงแข็ง ๗  
๗๗ นายรังสรรค์ เมืองขวา ๗  
๗๘ นายขาว ละมุล ๗  
๗๙ นายชุมพล อันมาก ๗  
๘๐ นางโก ๎ พรมลาย ๗  
๘๑ นายนิวัฒน์ บุตรวิชา ๗  
๘๒ นางอํอน แสงทองเกิด ๗  
๘๓ นางทองใส ขอสูงเนิน ๗  
๘๔ นายสงวน บุบผา ๗  
๘๕ นายราชัน เมืองขวา ๗  
๘๖ นางระวีวรรณ สมขบวน ๗  
๘๗ นายพรพิศ สิงห์สุริยะ ๗  
๘๘ นายวิเชียร ทาซ๎าย ๘  
๘๙ นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ ๘  
๙๐ นายประมวน หล๎าบุดดี ๘  
๙๑ นายเพ็ชร ควรแสวง ๘  



 

๙๒ นายอนันต์ วงศ์หาแก๎ว ๘  
๙๓ นายประยวน เพ็ชรภา ๘  
๙๔ นายนนท์ เถาเบา ๘  
๙๕ นายบุญรัตน์ จันทราเทพ ๘  
๙๖ นายกองเหรียญ บาลี ๘  
๙๗ นายน๎อย รามเกียร ๘  
๙๘ นายวิไลย์ ขันทอง ๘  
๙๙ นายอาจ ทังทองมะดัน ๘  

๑๐๑ นายทองหลํอ ค าโพนงาม ๘  
๑๐๒ นายบุญเพ็ง             ทิพย์เนตร ๘  
๑๐๓ นายคงฤทธิ์ วัลภา ๘  
๑๐๔ นายสังวาล เสี่ยวก าปัง ๙  
๑๐๕ นายประไพร กระจอนนาค ๙  
๑๐๖ นายสุบัน บุตรวิชา ๙  
๑๐๗ นายสังวาล วิลัยวรรณ ์ ๙  
๑๐๘ นายโคฮัง ขันแข็ง ๙  
๑๐๙ นายหนูจันทร์  จันทร์โท ๙  
๑๑๐ นายพรชัย ธรรมสาร ๙  
๑๑๑ นายค าปน เถาเบา ๙  
๑๑๒ นายสุพจน์ สิริอัต ๙  
๑๑๓ นายช านาญ วิลัยวรรณ ์ ๙  
๑๑๔ นายสุนทร สิริอัต ๙  
๑๑๕ นายสมพร ถามูลเรศ ๙  
๑๑๖ นายสมปอง หอมราช ๙  
๑๑๗ น.ส.หนูหวาด ชวะหา ๙  

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๑๑๘ ม.ส.มณีภรณ์ สุดสะอาด ๙  
๑๑๙ นายค ามาย บัวแพ ๙  
๑๒๐ นายสมัย อ๎ุยมี ๙  



 

๑๒๑ นางยาจิตร บาลี ๙  
๑๒๒ นายอาคม พลโรม ๙  
๑๒๓ น.ส.นันท์นภัส วรสิทธิ ์ ๙  
๑๒๔ นายสนั่น เตชะแก๎ว ๑๐  
๑๒๕ นายทองขัน เตชะแก๎ว ๑๐  
๑๒๖ นายทองม๎วน ค าแกํนแก๎ว ๑๐  
๑๒๗ นายยุทธ์ วรรณวิจิต ๑๐  
๑๒๘ นายสายันต์ วงศ์จริยะจรรยา ๑๐  
๑๒๙ นายอํอนจันทร์ วรรณวิจิต ๑๐  
๑๓๐ นายถวิล ศรีสุวรนันท์ ๑๐  
๑๓๑ นายทองใบ พลแสน ๑๐  
๑๓๒ นายศรีสุพล ตุํนปุา ๑๑  
๑๓๓ นายมนตรี ศรีอัครวิเรต ๑๑  
๑๓๔ นายสมาน พรรณา ๑๑  
๑๓๕ นางอัมพร กองทอง ๑๑  

 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   

อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหนํง หมาย
เหตุ 

๑๓๖ นายวิชาญ มหาราช นายก อบต.  
๑๓๗ นายสุพจน์ ดอนมงคุณ ปลัด อบต.  
๑๓๘ นางแพทอง มิเถาวัลย์ รองปลัด อบต.  
๑๓๙ นายนิรัญ นาชิต ผู๎อ านวยการกองชําง  
๑๔๐ น.ส.ชัญญากาญจน์ จิตแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๔๑ สิบเอกธวัชชัย ถิ่นแก๎ว เจ๎าพนักงานปูองกันฯ  
๑๔๒ นายชาญเดช กองเงิน นายชํางโยธา  
๑๔๓ นายมงคล สุระดนัย เจ๎าพนักงานธุรการ  
๑๔๔ นายสันติ เสาวรส ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน  



 

๑๔๕ นายอาทิตย์ กองเงิน ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา  

4.4 ยาเสพติด 
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ สํงเสริม สนับสนุน สร๎างภูมิค๎ุมกันและปูองกันยาเสพติดให๎ 

เหมาะสมกับชํวงวัย ได๎แกํการเป็นแกนน าเยาวชนตํอต๎านยาเสพติด, การเข๎ารํวมกิจกรรมตํอต๎านยาเสพติด, การจัด
คํายพัฒนาทักษะการกีฬา, กิจกรรมการแขํงขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน, คํายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก 
นักเรียนต๎านยาเสพติด, ด าเนินการรํวมกับโรงเรียน 6 โรงเรียน ในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ               
คณะ ครูอาจารย์น านักเรียนระดับประถมศึกษา พร๎อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา เข๎ารับอบรม  ศาสนา  เพ่ือให๎เด็ก 
เยาวชนและบุคลากร ได๎ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจจากสถาบันศาสนาโดยตรง เพ่ือให๎เด็ก เยาวชนและบุคลากรมีการ
พัฒนาทางด๎านจิตใจให๎เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมอยํางมั่นคงและ  ให๎ตระหนักถึงคุณคําของคุณธรรม
สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ได๎อยํางเหมาะสม  
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
๑.  ผู๎สูงอายุที่ได๎รับเบี้ยยังชีพของ อบต.เพ็กใหญํ     จ านวน   ๑,๒๗๕  คน  

 ๒.  คนพิการที่ได๎รับเบี้ยยังชีพของ อบต.เพ็กใหญํ   จ านวน      ๓๐๓  คน  
 ๓.  ผู๎ปุวยที่ติดเชื้อ HIV ที่ได๎รับเบี้ยยังชีพของ อบต.เพ็กใหญํ    จ านวน        ๑๕  คน 
 

หมูํ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ 
๑ 162 40 1 
๒ 128 14 1 
๓ 39 7 0 
๔ 34 17 0 
๕ 99 26 2 
๖ 123 32 1 
๗ 106 28 2 
๘ 162 42 1 
๙ 222 62 2 

๑๐ 77 11 5 
๑๑ 123 24 0 
รวม 1,275 303 15 

 (ท่ีมา : พัฒนาชุมชนต าบลเพ็กใหญํ เดือน พฤษภาคม  2562) 
 
 



 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน  ระบุข๎อมูลการคมนาคมขนสํง เชํน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคม / ขนสํง ใช๎เส๎นทางบกโดยใช๎ถนนทางหลวงแผํนดิน 3 สาย ได๎แกํ 

(๑) ทางหลวงหมายเลข   ๒๒๓๓     เชื่อมอ าเภอพล – ต าบลใหมํนาเพียง  อ าเภอแวงใหญํ 
(๒) ทางหลวงหมายเลข   ขก.๔๐๗๖ เชื่อมต าบลเพ็กใหญํ อ าเภอพล – ต าบลก๎านเหลือง  อ าเภอแวงน๎อย 
(๓) ทางหลวงหมายเลข   ๒๑๙๙     เชื่อมต าบลเพ็กใหญํ อ าเภอพล – ต าบลแวงน๎อย  อ าเภอแวงน๎อย 
ใช๎ถนน  3    สายเป็นเส๎นทางหลักในการคมนาคมขนสํงการจราจร   มีผู๎ใช๎ยวดยานพาหนะทางบก                   

คือ  รถยนต์  และรถจักรยานยนต์ ในเส๎นทางหลัก   สภาพการจราจรไมํติดขัดมีสภาพคลํอง 
ถนนทีข่ึ้นทะเบียนทางหลวงท๎องที่จ านวน   3   สาย 
 ๑. ขก.ถ. ๑๖๖ – ๐๔   ถนนสายบ๎านทุํงแค – บ๎านโคกกลาง 
 ๒. ขก.ถ. ๑๖๖ – ๐๕   ถนนสายกลางบ๎านเพ็กใหญํ – บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา 
 ๓. ขก.ถ. ๑๖๖ – ๐๖   ถนนสายบ๎านโคกสี – บ๎านทุํงแค 
ถนนในซอยตํางๆในพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํ 

(๑) ถนนลาดยาง    ระยะทางรวม   ๑1,225    เมตร 
(๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม       ๒6,492    เมตร  
(๓) ถนนหินคลุก    ระยะทางรวม     ๕,๕๓๔    เมตร 
(๔) ถนนลูกรัง   ระยะทางรวม         ๓,๒๙๐    เมตร 
(๕) ถนนดิน   ระยะทางรวม     ๑,๘๐๐    เมตร 
(ที่มา : กองชําง องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ    เดือน พฤษภาคม  2562) 
 

5.2 การไฟฟ้า 
การไฟฟูาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ๑๑ หมูํบ๎าน  มีไฟฟูาใช๎ทุกเขตพ้ืนที่ 

หมูํบ๎านและมีไฟแสงสวํางสาธารณะทุกหมูํบ๎าน    
(๑) มีครัวเรือนที่ใช๎ไฟฟูา         จ านวน    2,091     ครัวเรือน  คิดเป็นร๎อยละ  100 % 
(๒) ไฟฟูาสาธารณะ (แสงสวําง) จ านวน       265    จุด          ครอบคลุมทุกหมูํบ๎านทั้งต าบล 

         (ที่มา : กองชําง องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ    เดือน พฤษภาคม  2562) 
 
  5.3 การประปา  

การประปาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ๑๑ หมูํบ๎าน  มีครัวเรือนที่ใช๎ 
น้ าประปาสํวนภูมิภาค  จ านวน  408  ครัวเรือน  มีน้ าประปาที่ได๎มาตรฐานในเขตจ านวน  ๘  หมูํบ๎าน  ๗  แหํง 
คือ  บ๎านสระบัว  ม.๑ , บ๎านยานาง-โนนแต๎  ม.๒ – ม.๑๐ , บ๎านนาคสะดุ๎ง  ม.๓ ,  บ๎านโคกสี  ม.๔ , บ๎านหนอง
สะแบง ม.๖ , บ๎านโนนหอม  ม.๘ , บ๎านทุํงแค  ม.๙   จ านวน   1,683   ครัวเรือน 

(ที่มา : กองชําง  องค์การบริหารสวํนต าบลเพ็กใหญํ  เดือน พฤษภาคม  2562) 
 
 



 

 
  5.4 โทรศัพท์ 
  การติดตํอสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ๑๑ หมูํบ๎าน                          
มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดภายใต๎การให๎บริการของ บริษัท 
TOT  3BB  AIS DTAC และ TRUE 
 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํได๎รับการบริการสํงพัสดุตํางๆทางไปรษณีย์อ าเภอพล
ทุกวัน และยังมีรถขนสํงเอกชนเพื่อขนสํงสิ้นค๎าตํางๆอยํางสะดวกสบาย  มีสถานีวิทยุ จ านวน   ๑ แหํง ผู๎ให๎บริการ
ระบบ Internet  จ านวน   1   ราย 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

เกษตรกรชาวต าบลเพ็กใหญํพันธุ์พืชที่ปลูก  คือ  ข๎าวเกือบ  ๑๐๐ %  ใช๎พันธุ์ข๎าวพันธุ์สํงเสริม   
ได๎แกํ   พันธุ์ กข.๖  พันธุ์ข๎าวขาวดอกมะลิ  ๑๐๕  และพันธุ์ กข.๑๕  พ้ืนที่ในการท านาข๎าวจ๎าว  จ านวน  
๑๐,๐๑๘  ไรํ  ข๎าวเหนียว   ๘,๙๓๐.๒๔ ไรํ  

ไม๎ผลที่ปลูก  ได๎แกํ  มะมํวง จ านวน  ๘ ไรํ พันธุ์ที่ปลูก  ได๎แกํ  มะมํวงแก๎ว  เขียวเสวย กล๎วย 
แปลงใหญํปลูกจ านวน  ๑๕ ไรํ   อ๎อยปลูกจ านวน  ๔๒.๕  ไรํ  

 
6.2 การประมง 
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ มีการประมงคือ เลี้ยงปลา พันธุ์ปลาที่เลี้ยง ได๎แกํ ปลานิล  

ปลาดุก ปลาเข็ง และชาวบ๎านหาปลาตามล าห๎วยตํางๆ 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ  คือ  ไกํ   โคเนื้อ  กระบือ  เป็ด  สุกร   จ านวนครัวเรือนเกษตรกร  ๗๓๙   

ครัวเรือน 
   ไก่   เกษตรกรในต าบลเพ็กใหญํนิยมเลี้ยงไกํพันธุ์พ้ืนเมือง  เพ่ือใช๎อุปโภคในครัวเรือน  ที่เหลือ
ขายมีปริมาณเล็กน๎อย 

โคเนื้อ   เกษตรกรสํวนใหญํที่เลี้ยงโคเนื้อ   จะนิยมเลี้ยงพันธุ์อเมริกันบาร์มัน   รองลงมาเป็น 
พันธุ์ผสม  ระหวํางพันธุ์อเมริกันบาร์มันกับพันธุ์พื้นเมือง  ตามล าดับ 

กระบือ   ในปัจจุบันจ านวนกระบือ  มีจ านวนลดลงมาก   เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรไมํนิยม 
ใช๎แรงงานจากกระบือแล๎ว   คงมีการเลี้ยงเพ่ือขายเป็นกระบือเนื้อบริโภคเทํานั้น   พันธุ์ที่ใช๎เลี้ยงกันได๎แกํ  กระบือ
พันธุ์ไทย 

เป็ด   ที่นิยมเลี้ยงกันมีทั้งเป็ดพันธุ์ไขํ   ได๎แกํ  พันธุ์กากีแคมเบล   และเป็ดเนื้อ  ได๎แกํ  เป็ดเทศ 
 
 



 

 
การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลเพ็กใหญํ  สามารถแยกประเภทสัตว์เลี้ยง  ได๎ดังนี้ 
 

 

หมูํ
ที ่

ชื่อหมูํบ๎าน จ านวนราย ไกํ เป็ด โค กระบือ สุกร สุนัข แมว 

๑ สระบัว 50 988 223 147 6 16 171 18 
๒ ยานาง 79 461 34 208 2 - 59 17 
๓ นาคสะดุ๎ง 41 259 9 106 3 - 21 7 
๔ โคกสี 16 159 43 40 - 9 44 6 
๕ เพ็กใหญํ 18 372 6 48 11 - 77 20 
๖ หนองสะแบง 133 540 43 136 - 4 69 6 
๗ โคกกลาง 76 816 103 216 - - 114 13 
๘ โนนหอม 94 3,232 558 111 - - 118 29 
๙ ทุํงแค 96 1,440 20 440 19 10 87 8 

๑๐ โนนแต๎ 41 1,194 8 65 3 - 62 2 
๑๑ เพ็กใหญํพัฒนา 95 633 69 107 - 12 144 53 
12 วัด - - - - - - 58 38 

รวม 739 ๙,๐๐๔ ๑,๑16 1,624 44 51 1,024 217 
(ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.4 การบริการ 
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํมีร๎านค๎าให๎บริการ 
 

 
 

ร๎าน 

บ๎าน 
สระบัว 
หมูํ 1 

บ๎าน 
ยานาง 
หมูํ 2 

บ๎าน 
นาคสะดุ๎ง 

หมูํ 3 

บ๎าน 
โคกส ี
หมูํ 4 

บ๎าน 
เพ็กใหญ ํ
หมูํ 5 

บ๎าน 
หนองสะแบง 

หมูํ 6 

บ๎าน 
โคกกลาง 

หมูํ 7 

บ๎าน 
โนนหอม 
หมูํ 8 

บ๎าน 
ทุํงแค 
หมูํ 9 

บ๎าน 
โนนแต ๎
หมูํ 10 

บ๎าน 
เพ็กใหญํพัฒนา 

หมูํ 11 

 
 

รวม 
 

ร๎านค๎าขายของช า 8 5 2 2 8 15 9 8 12 3 8 80 
ร๎านขายอาหาร 2 1 - 1 2 - - 1 1 1 9 18 
โรงสีข๎าว 3 1 - - 3 4 2 1 1 - 1 16 
ร๎านซํอมรถ - - - 1 - 2 - - 1 - 2 6 
โรงกลึง - - - - - 1 - - - - - 1 
โรงแรม 1 - - - 1 - - - - - - 2 
ปั้มน้ ามัน 1 - - - - - - - - - - 1 
ร๎านเสริมสวย 1 - - - - - - 1 - - - 2 
ร๎านจ าหนํายแวํนตา 1 - - - - - - - - - - 1 
ร๎านผลิตและจ าหนําย
พืชผลทางการเกษตร 

- - - 1 - - - - 2 - - 3 

โกดังเก็บสินค๎า - - - - 1 - - 2 - - 1 4 
ร๎านขายเสื้อผ๎า - - - - - 1 - - - - - 1 
ร๎านผลิตและจ าหนําย
ลูกชิ้น 

- - - - - 1 - - - - - 1 

ร๎านจ าหนํายวัสดุ
กํอสร๎าง 

- - - - - - - 1 - - - 1 

 



 

 
 
 

ร๎าน 

บ๎าน 
สระบัว 
หมูํ 1 

บ๎าน 
ยานาง 
หมูํ 2 

บ๎าน 
นาคสะดุ๎ง 

หมูํ 3 

บ๎าน 
โคกส ี
หมูํ 4 

บ๎าน 
เพ็กใหญ ํ
หมูํ 5 

บ๎าน 
หนองสะแบง 

หมูํ 6 

บ๎าน 
โคกกลาง 

หมูํ 7 

บ๎าน 
โนนหอม 
หมูํ 8 

บ๎าน 
ทุํงแค 
หมูํ 9 

บ๎าน 
โนนแต ๎
หมูํ 10 

บ๎าน 
เพ็กใหญํพัฒนา 

หมูํ 11 

 
 

รวม 
 

ร๎านผลิตและจ าหนําย
ประตู 

- - - - - - - - 1 - - 1 

ร๎านตัดเย็บกระเป๋า - - - - - - - - - 1 - 1 
บ๎านเชํา - - - - - - - - - - 2 2 
รับซื้อของเกํา - - - - - - - 2 - - - 2 
ร๎านเชื่อม - - - - - - - - 2 - - 2 

รวม 17 7 2 5 15 24 11 16 20 5 23 145 
(ที่มา : งานแผนที่ภาษ ี กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.5 การท่องเที่ยว 
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํมีสถานที่ทํองเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุ โนนแทํนพระ 

สักการะพระเจ๎าใหญํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา :  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ) 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํไมํมีนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํมีกลุํมอาชีพ  ได๎แกํ วิสาหกิจชุมชนกลุํมโคเนื้อบ๎านเพ็กใหญํ  

กลุํมทอผ๎าฝูายบ๎านโนนหอม  กลุํมจักสานบ๎านโคกกลาง กลุํมผักปลอดสารพิษบ๎านยานาง-โนนแต๎  ,  บ๎านทุํงแค 
กลุํมไม๎กวาดบ๎านสระบัว 
 

6.๘ แรงงาน 
ในพ้ืนที่สํวนใหญํขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํจะเน๎นการท าเกษตรกรรม ท าสวน  

เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม   แรงงานสํวนใหญํมีความรู๎ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากวํา 
 
 
 
 



 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํ จ านวน  ๙  แหํง  

ประกอบด๎วยวัดดังตํอไปนี้ 
(๑)  หมูํที่  ๑  บ๎านสระบัว    วัดประทุมวัน 
(๒)  หมูํที่  ๒  บ๎านยานาง   วัดไทยสถิตย์ 
(๓)  หมูํที่  ๔  บ๎านโคกสี   วัดสามัคคี 
(๔)  หมูํที ่ ๖  บ๎านหนองสะแบง  วัดศรีสงําสามัคคี 
(๕)  หมูํที่  ๗  บ๎านโคกกลาง  วัดสวํางอารมณ์ 
(๖)  หมูํที่  ๘  บ๎านโนนหอม  วัดสุคนธราวาส 
(๗)  หมูํที่  ๙  บ๎านทุํงแค   วัดธงชัย 
(๘)  หมูํที่ ๒-๑๐ บ๎านยานาง-โนนแต๎ ส านักสงฆ์โนนแทํนพระ   
(๙)  หมูํที่  ๑๑  บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา วัดปุาสุริยาเย็น 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
นับตั้งแตํอดีตจวบจนปัจจุบัน   ชุมชนยังรักษาประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษของตนและยึดถือปฏิบัติ

ตามครรลองของชาวอีสานตลอดมา   ข๎อมูลในด๎านการประกอบอาชีพ  ประเพณี  วัฒนธรรม  ของชุมชน 
 

ฮีต 12 
เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 

 
มกราคม 

(เดือนอ้าย) 
วันขึ้นปีใหมํ จะมีการท าบุญตักบาตรและอุทิศสํวนกุศลผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎ว  ฟังเทศน์   

ปลํอยนก  ปลํอยปลา อวยพรซึ่งกันและกันหรืออาจจะสํงการ์ดอวยพร
ของขวัญไหว๎ผู๎ใหญํเพ่ือรับพรอีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม
และจารีตประเพณีของไทย วันขึ้นปีใหมํนับเป็นโอกาสดีที่จะท าให๎เรา
ได๎ทบทวนถึงการด าเนินชีวิตในอดีตเพ่ือจะได๎แก๎ไขข๎อบกพรํองให๎ดีขึ้น 

กุมภาพันธ์ 
(เดือนยี่) 

บุญคูณลาน บุญคูณลาน  เป็นการท าบุญขวัญข๎าวที่นวดเสร็จแล๎วและกองไว๎ในลาน
ข๎าวก าหนดท าในเดือนยี่จะเป็นชํวงข๎างขึ้นหรือข๎างแรมก็ได๎  เหตุที่มี
การท าบุญนี้เนื่องจากผู๎ใดที่ท านาได๎ข๎าวมากๆ กํอนหาบหรือขนข๎าวมา
ใสํยุ๎งฉางก็อยากท าบุญกุศล เพ่ือเป็นสิริมงคลให๎เพ่ิมความมั่งมีศรีสุขแกํ
ตนและครอบครัวสืบไป 

 
 



 

 
เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 

 
มีนาคม 

(เดือนสาม) 
การท าบุญข๎าวจี่ เมื่อถึงเดือนสามชาวบ๎านจะพากันจี่ข๎าวจี่  (วันเพ็ญ  เดือนสาม) จะมี

การท าบุญมาฆบูชา  การท าบุญข๎าวจี่  จะเริ่มตอนเช๎า  โดยใช๎ข๎าว
เหนียวปั้นใสํน้ าอ๎อย น าไปจี่บนไฟอํอนแล๎วชุบด๎วยไขํ เมื่อสุกแล๎วน าไป  
ถวายพระ 
 

เมษายน 
(เดือนสี่) 

บุญพระเวส 
ฟังเทศน์ มหาชาติ 

 
 

วันสงกรานต์ 

1.การท าบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีจะมีการฟังเทศน์ เรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกให๎จบสิ้น
ภายในวันเดียวในงานบุญนี้มักจะมีผู๎น าของมาถวายพระซึ่งเรียกวํา 
“กัณฑ์หลอน” 
2.กิจกรรมสํวนใหญํที่ท าในเทศกาลนี้ก็มี  การท าความสะอาดบ๎าน 
เรือน ท าบุญท าทาน สรงน้ าพระรดน้ าและเลํนสาดน้ ากันวันที่  13  
เมษายน วํา “วันมหาสงกรานต์” ซึ่งวันนี้ทางการได๎ประกาศให๎เป็น 
“วันผู๎สูงอายุ” 
 

พฤษภาคม 
(เดือนห้า) 

วันสงกรานต์ 
 
 
 
 

ตรุษสงกรานต์หรือบุญสรงน้ า  การสรงน้ ามีการรดน้ าพระพุทธรูป  
พระสงฆ์  ผู๎หลักผู๎ใหญํ  ด๎วยน้ าอบน้ าหอมเพ่ือขอขมาและขอพร  เป็น
ประเพณีอันดีงามควรรักษาไว๎  มีการท าบุญถวายทาน  การท าบุญสรง
น้ าก าหนดเอาวันขึ้น  15  ค่ า  เดือนห๎า  บางทีเรียกวํา  บุญเดือนห๎า 
ถือเป็นเดือนส าคัญ เพราะเป็นเดือนเริ่มต๎นปีใหมํไทย 

 
มิถุนายน 
(เดือนหก) 

บุญบั้งไฟ บุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชาการท าบุญบั้งไฟเพ่ือขอฝนและจะมีงาน  
บวชนาคพร๎อมกันด๎วย  การท าบุญเดือนหกเป็นงานส าคัญกํอนการท า
นาหมูํบ๎านใกล๎เคียงจะน า เอาบั้งไฟมาจุดประชันขันแข็งกันหมูํบ๎านที่
รับเป็นเจ๎าภาพจะจัดอาหาร  เหล๎ายามาเลี้ยงโดยไมํติด  มูลคํา เมื่อถึง
เวลาก็จะตั้งขบวนแหํบั้งไฟและร าเซิ้งออกไป ณ ลานที่จุดบั้งไฟการเซิ้ง
จะกระท าด๎วย  ความสนุกสนาน  ไมํมีการทะเลาะวิวาท ค าเซิ้งและ
การแสดงประกอบจะออกไปในเรื่องเพศ  แตํก็มา  ถือสาหรือคิดเป็น
เรื่องหยาบคายแตํอยํางใด 

 
กรกฎาคม 
(เดือนเจ็ด) 

ท าบุญซ าฮะ (ล๎าง) 
 

การบุญบูชาบรรพบุรุษมีการเชํนสรวงหลักเมืองหลักบ๎านปูุตาผีตาแฮก            
ผีเมือง  เป็นการท าบุญเพ่ือระลึกถึงผู๎มีพระคุณ 
 

 



 

 
เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 

สิงหาคม 
(เดือนแปด) 

   
 

บุญเข๎าพรรษา “เข๎าพรรษา  แปลวํา “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต๎องอยูํประจ า  
ณ วัดใดวัดหนึ่งระหวํางฤดูฝนการจ าพรรษาให๎พระภิกษุอยูํประจ าที่
ตลอด 3  เดือน ในฤดูฝน  คือ  เริ่มตั้งแตํวันแรม 1 ค่ า  เดือน 8 ของ
ทุกปี ถ๎ามีแปดสองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม  1 ค่ า  เดือนแปดหลัง
และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11ชาวบ๎านจะรํวมกันฟังเทศน์ 
ฟังธรรม  
 

กันยายน 
(เดือนเก้า) 

 
 

ท าบุญข๎าวประดับดิน เป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศแกํญาติผู๎ลํวงลับเพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษและผีไร๎
ญาติโดยชาวบ๎านจะท าการจัดอาหาร  ประกอบด๎วยข๎าว ของหวาน  
หมากพลู บุหรี่  หํอด๎วยใบตองกล๎วย  ร๎อยเป็นพวงเตรียมไว๎ถวายพระ
ชํวงเลี้ยงเพล  พร๎อมทั้งกลําว  เชิญวิญญาณของบรรพบุรุษและญาติ
มิตรที่ลํวงลับไปแล๎ว มารับสํวนกุศลในครั้งนี้ ตํอมาใช๎วิธีการกรวดน้ า
หลังการถวายภัตตาหารพระสงฆ์แทน 
 

ตุลาคม 
(เดือนสิบ) 

บุญข๎าวสาก การท าบุญข๎าวสากหรือข๎าวสลาก (สลากภัตร) ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบ
ผู๎ถวายจะเขียนชื่อของตนลงในภาชนะที่ใสํของทาน  และเขียนชื่อลง
ในบาตร ภิกษุสามเณรรูปใดจับได๎ สลากของใคร  ผู๎นั้นจะเข๎าไปถวาย
ของเมื่อพระฉันเสร็จแล๎ว มีการฟังเทศน์เป็นการอุทิศให๎แกํผู๎ตาย
ประเพณีบุญข๎าวสาก นิยมท าในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 เป็นการ
ท าบุญเพ่ืออุทิศสํวนกุศลให๎แกํผู๎ตายหรือเปรตผู๎เป็นญาติพ่ีน๎อง 
 

พฤศจิกายน 
(เดือนสิบเอ็ด) 

วันออกพรรษา จะมีการท าบุญจุดประทีปโคมไฟในวันขึ้น 15  ค่ า เดือนสิบเอ็ด  
พระสงฆ์จะแสดงอาบัติ ท าการปวารณาคือการเปิดโอกาสให๎วํากลําว
ตักเตือนกันได๎  กิจที่ชาวบ๎านมักจะกระท าก็คือ  การบ าเพ็ญกุศล เชํน 
ท าบุญตักบาตร จัดดอกไม๎ ธูปเทียน ไปบูชาพระที่วัดและฟังเทศฟัง
ธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมน าไปใสํบาตรในวันนี้ก็คือข๎าวต๎มมัด
และการรํวมกุศลกรรม การ “ตักบาตรเทโว” 

ธันวาคม 
(เดือนสิบสอง) 

การท าบุญทอดกฐิน การท าบุญทอดกฐินซึ่งเริ่มตั้งแตํวัน  แรมหนึ่งค่ าเดือนสิบเอ็ดถึง
กลางเดือนสิบสอง  แตํชาวอีสานครั้งกํอนนิยมเริ่มท าบุญทอดกฐินกัน  
ตั้งแตํข๎างขึ้นเดือนสิบสองจึงมักจะเรียกบุญกฐินวํา  บุญเดือนสิบสอง  
การทอดกฐิน  คือ  การน าผ๎ากฐินไปวางไว๎ตํอหน๎าพระสงฆ์รูปใดรูป
หนึ่งที่ได๎รับมอบหมาย  จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให๎เป็นผู๎รับ
กฐินนั้น 



 

 
ครอง 14 
ครองที ่ 1     เมื่อข๎าวฮวงเป็นหมากแล๎วอยําฟูาวกินกํอนให๎เอาไปท าบุญให๎ทานแกํผู๎มีศีลกินกํอน  
                 แล๎วจั่งกินภายหลัง 
ครองที ่ 2     อยําโลภมาก ตายอยถอยตาซัง อยําจํายเงินแดง อยําแปลงเงินคว๎าง และอยํากลําวค า 
                 หยาบซ๎ากล๎าแข็งตํอกัน 
ครองที่  3     ให๎พร๎อมกันเฮ็ดฮ้ัวใต๎ และก าแพงอ๎อมวัดวาอาราม และบ๎านเฮือนของตน ปุกหอบูชา 
                 ไว๎สี่แจบ๎านเฮือน 
ครองที่  4    เมื่อจักข้ึนเฮือนนั้น ให๎สาวล๎างตีนเสียกํอนจั่งขึ้น 
ครองที่  5     เมื่อถึงวันศีล 7-8-14-15 ค่ า ให๎สมมาก๎อนเสาแลคิงไฟ หัวขั่นไดและประตูที่ตนอาศัยอยูํ 
ครองที ่6      เม่ือจักนอนให๎เอาน้ าลา๎งตนีเสียกํอนจั่งนอน 
ครองที่  7     ถึงวันศีลให๎เอาดอกไม๎ธูปเทียนสมมาผัวของตน และถึงวันอุโบสถให๎แตํงออกไม๎ธูปเทียน 
                 ไปเคนพระสังฆเจ๎า 
ครองที่  8     ถึงวันศีลดับศีลเพ็งมานั้นให๎นิมนต์พระสังฆเจ๎า มาสูตรมุงคุณเฮียนและท าบุญใสํบาตรถวายทาน 
ครองที่  9     เมื่อพระภิกษุมาบิณฑบาตนั้น อยําให๎เพินครองทํา และเวลาใสํบาตรก็อยําซูนบาตร และยําม  
                 ใสํบาตรนั้นอยําใสํเกิบกั้งฮํม ผ๎าปกหัวอุ๎มหลาน หรือถือเครื่องศาสตราวุธ 
ครองที่  10   เมื่อพระภิกษุเข๎าปริวาสกรรม ซ าฮะเบื้องต๎นแล๎วให๎แตํงขันดอกไม๎ธูปเทียน  
                 และเครื่องอัฏฐบริขารไปถวายทาน 
ครองที่  11   เมื่อเห็นพระภิกษุเจ๎า กายมาให๎นั่งยอมือไหว๎กํอนแล๎วจั่งคํอยเจรจา 
ครองที่  12   อยําเหยียบย่ าเงาพระภิกษุมีศีลบริสุทธิ์ 
ครองที่  13   อยําเอาอาหารเหลือกินแล๎วไปทานให๎แกํพระภิกษุเจ๎า และอยําเอาไว๎ให๎ผัวกิน 
                 จะกลายเป็นบาปได๎ อันใดในชาติหน๎ากะมีแตํแนวบํดี 
ครองที่  14   อยําเสพเมถุนกามคุณในวันศีลวันเข๎าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ อยําดื้อเฮ็ดได๎ 

 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น “หวดนึ่งข๎าวเหนียว”การสานหวดเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชาวต าบล             
เพ็กใหญํ การสานหวดสืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ เป็นการสืบทอดจากรุํนสูํรุํนเป็นความรู๎ที่สอนกันในครอบครัว 
ผํานการปฏิบัติและการลงมือท า ไมํมีการจดบันทึกแตํเป็นการท าให๎ดูและเป็นการท ามาเรื่อยๆกลายมาเป็น              
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีทุกคนต๎องชํวยกันรักษาและอนุรักษ์ตํอไป 
(ที่มา : งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ) 

 
 
 
 
 
 



 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกสินค้าพื้นเมือง 
สินค้าพื้นเมือง  ได้แก่ 
๑.หวดนึ่งข๎าว   
๒.ไม๎กวาดทางมะพร๎าว 
ของที่ระลึก   ได้แก่ 
๑.กระเป๋าผ๎า   
๒.ผ๎าพันคอ   
๓.ผ๎าคุมไหลํ 
 
๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า 
ทุํงพึงพืด  มีพื้นท่ีประมาณ ๑,๕๓๐ ไรํ ๑ งาน  ๘๔  ตารางวา  ขณะนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ขอนแกํน  ส านักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู๎ดูแลบางสํวนในการปรับปรุงให๎เป็นแหลํงข๎อมูลพันธุ์ไม๎ตําง ๆ  และเป็น
แหลํงศึกษาดูงานแหลํงทํองเที่ยว 

สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า คือฝนทิ้งชํวงในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํเป็น 
พ้ืนที่รับน้ าของลุํมน้ ามูลตอนบนลุํมน้ าสาขา ห๎วยเอก  มีล าห๎วยธรรมชาติและล าห๎วยขุดเพ่ิมเติม  รายละเอียดดังนี้  
 
ล าห้วยในต าบลเพ็กใหญ่ 
ล าดับที่ รายการ อยูํในพื้นที่ 

๑ ล าห๎วยหลุบมํวง  มีระยะทาง  ๑,๑๙๘  ก.ม.  กว๎าง  ๒๗  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๑ 
๒ ล าห๎วยทางควาย   มีระยะทาง  ๐.๓๐๐ ก.ม.  กว๎าง  ๑๔  ม.  ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐  ม. ม.๑ 
๓ ล าห๎วยโสกน้ าขาว   มีระยะทาง  ๐.๗๐๐  ก.ม.  กว๎าง  ๑๖  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๑ 
๔ ล าห๎วยฮํองแซง   มีระยะทาง  ๑,๕๘๕  ก.ม.  กว๎าง  ๑๘  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๖ 
๕ ล าห๎วยฝายใหญํ   มีระยะทาง  ๐.๑๘๔  ก.ม.  กว๎าง  ๑๘  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๖ 
๖ ล าห๎วยวังเวินตอนบน  มีระยะทาง  ๑,๐๐๐  ก.ม.  กว๎าง  ๑๒  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๒.๕๐ ม. ม.๕ 
๗ ล าห๎วยวังเวินตอนลําง  มีระยะทาง  ๑,๔๐๐  ก.ม. กว๎าง  ๑๒  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๒.๕๐  ม. ม.๑๑ 
๘ ล าห๎วยหิน  มีระยะทาง  ๑,๘๒๕  ก.ม.  กว๎าง  ๑๘  ม.  ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ม.๒ 
๙ ล าห๎วยสีดอฝั่งทิศตะวันออก มีระยะทาง  ๒,๒๙๐ ก.ม. กว๎าง ๑๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ม.๒ 

๑๐ ล าห๎วยสีดอฝั่งทิศตะวันตก  มีระยะทาง  ๑,๓๐๐  ก.ม. กว๎าง ๑๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ม.๑๐ 
๑๑ ล าห๎วยขุมปูนตอนลําง   มีระยะทาง  ๑,๕๗๕ ก.ม. กว๎าง  ๑๕ ม.ลึกเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ม.๓ 
๑๒ ล าห๎วยขุมปูนตอนบน   มีระยะทาง  ๑,๒๖๓ ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ม.๓ 

 
 
 
 



 

ล าดับที่ รายการ อยูํในพื้นที่ 
๑๓ ล าห๎วยทุมเชือก    มีระยะทาง  ๑,๐๐๐  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๙ 
๑๔ ล าห๎วยหนองไผํ   มีระยะทาง  ๑,๑๙๐ ก.ม. กว๎าง  ๑๔.๕๐  ม.  ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ม.๖,๔ 
๑๕ ล าห๎วยหนองขาม   มีระยะทาง  ๐.๕๔๕  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๒.๕๐  ม. ม.๙ 
๑๖ ล าห๎วยทางควาย   มีระยะทาง  ๑,๕๘๔  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ม.๙ 
๑๗ ล าห๎วยอุปฮาด  มีระยะทาง  ๒,๓๘๘  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐ ม. ม.๘ 
๑๘ ล าห๎วยบักนาย   มีระยะทาง  ๐.๕๗๕  ก.ม. กว๎าง  ๑๑  ม.  ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ม.๖ 
๑๙ ล าห๎วยหลักดําน   มีระยะทาง  ๐.๖๕๐  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ม.๘ 

 (ระยะทางล าห้วย  ยาวรวมกันทั้งสิ้น  ๒๒,๕๕๒ เมตร หรือ ๒๒.๕๕ กิโลเมตร) 
 
สระน้ าสาธารณะประโยชน์ในต าบลเพ็กใหญ่  
ล าดับที่ รายการ อยูํในพื้นที่ 

๑ สระประทุมวัน กว๎าง ๑๒๐ ม.  ยาว ๒๒๐ ม. ลึก ๕ ม. พ้ืนที่การเกษตร ๒,๐๐๐ ไรํ ม.๑ 
๒ สระเย็น  กว๎าง  ๑๑๕  ม.  ยาว ๒๔๕  ม.  ลึก ๕ ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๓,๒๙๑ ไรํ ม.๒ 
๓ สระแก  กว๎าง  ๕๐  ม.  ยาว ๘๐ ม. ลึก ๓  ม. พ้ืนที่การเกษตร  ๓๗๑  ไรํ ม.๓ 
๔ หนองขุมปูน  กว๎าง  ๘๐  ม.  ยาว ๑๒๐ ม.  ลึก  ๔  ม. พ้ืนที่การเกษตร  ๓๗๑  ไรํ ม.๓ 
๕ สระแก  กว๎าง  ๔๐  ม.  ยาว  ๔๐  ม.  ลึก  ๖  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๑๗๕  ไรํ ม.๔ 
๖ สระวัด  กว๎าง  ๔๐  ม.  ยาว  ๖๐  ม.  ลึก  ๔  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๑๗๕  ไรํ ม.๔ 
๗ สระคูขาด  กว๎าง ๑๑๐ ม.  ยาว  ๒๕๐  ม.  ลึก  ๕  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๑,๙๗๘  ไรํ ม.๕ 
๘ สระวัด  กว๎าง  ๓๕  ม.  ยาว  ๖๐  ม.  ลึก  ๓  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๑,๓๑๘  ไรํ ม.๖ 
๙ สระแก  กว๎าง  ๗๐  ม.  ยาว  ๑๑๙  ม.  ลึก  ๓.๕๐  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๒,๗๑๕  ไรํ ม.๗ 

๑๐ สระร๎อยดี  กว๎าง  ๑๒๐  ม.  ยาว  ๑๖๐  ม.  ลึก  ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๒,๗๑๕  ไรํ ม.๗ 
๑๑ หนองผักทํอ  กว๎าง  ๑๐๐  ม. ยาว  ๑๘๐  ม. ลึก ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๓,๑๖๘  ไรํ ม.๘ 
๑๒ สระหนองขาม กว๎าง  ๔๐  ม.  ยาว  ๖๐  ม.  ลึก  ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๔,๐๓๖ ไรํ ม.๙ 
๑๓ สระหนองโก  กว๎าง  ๖๐  ม.  ยาว  ๑๐๐  ม. ลึก  ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๒,๑๔๕  ไรํ ม.๑๐ 

 

ประเภทแหล่งน้ าในต าบลเพ็กใหญ่ 
๑)  บํอน้ าตื้น        ๔๐ แหํง 
๒)  บํอบาดาล          ๓ แหํง 
๓)  ประปาหมูํบ๎าน         ๙ แหํง 
๔)  แหลํงน้ าธรรมชาติ  ห๎วย/หนอง/คลอง/บึง  ฯลฯ              ๑๙ แหํง 
๕)  สระน้ าในไรํนา      ๒๑๐ แหํง 
 
 
 
 



 

๘.๒ ป่าไม้ 
โนนแทํนพระ พ้ืนที่  ๒๓๕  ไรํ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา เป็นพ้ืนที่โนนสูง เคยเป็นที่อยูํอาศัยของขอม 

สมัยประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของศาลเจ๎าพํอสิบกรี   ที่ประชาชนต าบลเพ็กใหญํนับถือ  และเป็นสถานที่จัดงาน
ประเพณีสรงกูํ , จัดงานบุญบั้งไฟของต าบลเพ็กใหญํ 
  โคกท าเล พื้นที่ ๓๕๒  ไรํ  ๓  ตารางวา เป็นโคกที่มีพันธุ์ไม๎ตามธรรมชาติขึ้นเป็นแหลํงอาหารของ
ชาวบ๎านแถบนั้น  คือการเก็บเห็ด      
 

๘.๓ ภูเขา 
เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํเป็นลักษณะที่ราบลุํมจึงไมํมีภูเขา 

 
๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ปุาโคกท าเล  เป็นโคกที่มีพันธุ์ไม๎ตามธรรมชาติขึ้นเป็นแหลํงอาหารของชาวบ๎าน 
(๒) โนนแทํนพระ  เป็นที่อยูํอาศัยของขอมสมัยประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของศาลเจ๎าพํอสิบกรี          

ที่ประชาชนต าบลเพ็กใหญํนับถือเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสรงกูํและจัดงานบุญบั้งไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่  12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที ่12   พ.ศ.  2560 - 2564   ได๎น๎อมนาหลัก  
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอยํางตํอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สคช.) ได๎จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน เพ่ือรํวมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ 
“ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว๎ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์                 
โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล๎าในสังคม  
3. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งค่ังและยั่งยืน  
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
    ในสังคมไทย  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

          10. ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด๎านคุณภาพคนในแตํละชํวงวัย โดยผลลัพธ์ทาง 

การศึกษาของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ า การพัฒนาความรู๎และ ทักษะของแรงงานไมํตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คน
ไทยจานวนไมํน๎อยยังไมํสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได๎อยํางเหมาะสม  ซึ่งสํงผลตํอวิกฤตคํานิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะตํอไปจึงต๎องให๎ความส าคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ์ เพ่ือให๎คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได๎รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชํวงวัยมี
ทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งและมีสํวนรํวมในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  ประกอบด๎วย  
 



 

(๑.๑) ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ์อาท ิสํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห๎องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(๑.๒) พัฒนาศักยภาพ คนให๎มีทักษะ ความรู๎ และความสามารถในการดารงชีวิตอยํางมีคุณคํา  
อาทิ สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ  

(๑.๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อาท ิปรับระบบบริหารจัดการ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให๎มีการจัดทรัพยากรรํวมกันให๎มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชนให๎เป็นแหลํง เรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และมีชีวิต  

(๑.๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ อาท ิสํงเสริม 
ให๎มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่สํงผลเสียตํอสุขภาพ  

(๑.๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง 
ด๎านสุขภาพ อาท ิปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกันระหวําง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

(๑.๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาท ิผลักดันให๎ม ี
กฎหมายการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวน รํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง 
อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และสํงเสริม สถาบันการศึกษาให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทาง
วิชาการท่ีทุกคนเข๎าถึงได๎ 

(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
การพัฒนา ในชํวงที่ผํานมาทาให๎สังคมไทยก๎าวหน๎าไปหลายด๎าน แตํการแก๎ปัญหาความเหลื่อมล๎า 

และสร๎างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน๎าช๎า ทั้งเรื่องความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมประชากร 
ความแตกตํางของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข๎อจากัดในการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี
ของกลุํม ผู๎ด๎อยโอกาสและกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตํอไป จึงจาเป็นต๎องมุํงลดปัญหา
ความ เหลื่อมล๎าด๎านรายได๎ของกลุํมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตํางกัน  แก๎ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม 
โอกาสการเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให๎มี ความ
เข๎มแข็ง เพ่ือให๎ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได๎รับสํวนแบํงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด๎วย  

(๒.๑) การเพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมาย ประชากรร๎อยละ ๔๐ ที่มีรายต่ าสุดสามารถเข๎าถึง 
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให๎แกํเด็กและเยาวชนที่
ด๎อยโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง โดยให๎การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตํการสร๎างรายได๎ของครัวเรือน 
สนับสนุนคําเดินทางไปยังสถานศึกษา ให๎ทุนการศึกษา ตํอระดับสูง  

(๒.๒) การกระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
ให๎ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให๎บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผํานการ 
พัฒนาระบบสํงตํอผู๎ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  
 

(๒.๓) เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งการเงิน 



 

ฐานรากตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดิน
และทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให๎ความรู๎ในการบริหารจัดการทางการเงินแกํชุมชนและครัวเรือน 
การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให๎ทาหน๎าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมูํบ๎าน/ต าบลที่ทาหน๎าที่ทั้งการให๎กู๎ยืม
และ การออม และจัดตั้งโครงขํายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
เป็น แมํขําย 

(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากวําศักยภาพอยํางตํอเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของ 

เศรษฐกิจโลกซบเซา และข๎อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคตํอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถใน
การแขํงขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช๎า การพัฒนา ๕ ปีตํอจากนี้ไป จึงเน๎นให๎เศรษฐกิจ
เติบโตได๎ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสํงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยําง
ตํอเนื่องและมาจากความรํวมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู๎ประกอบการเข๎าสูํระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแขํงขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน๎นให๎เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยําง
เข๎มแข็ง ภาคการเกษตรเน๎น เกษตรกรรมยั่งยืนและให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การทํองเที่ยวสามารถ ทารายได๎และแขํงขันได๎มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีบทบาทตํอระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๓.๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สํวนรวม ทั้งในด๎านการคลัง อาท ิเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด 
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด๎าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให๎สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ  

(๓.๒) การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ  
มุํงเน๎นการสร๎างความ เชื่อมโยงของหํวงโซํมูลคําระหวํางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค๎าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบ
มาตรฐาน ตํอยอดความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสูํอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยี
ขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร๎างขีดความสามารถการแขํงขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริการ ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสํงเสริมการค๎าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด๎านการค๎า
การ ลงทุน การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น | vii กรรมกร สีกาก ี

(๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมกาลังเป็นจุดอํอนส าคัญตํอการรักษาฐานการ 

ผลิตและการให๎บริการ รวมทั้ง การดารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกลําวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม๎ 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน๎าใน
อนาคต ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข๎มข๎น ซึ่งจะสํงผลตํอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การ
พัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร๎างความมั่นคงด๎านน๎า และการ
บริหารจัดการทรัพยากรน๎าให๎มีประสิทธิภาพ การสร๎างคุณภาพ สิ่งแวดล๎อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตํอ



 

สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๏าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย  

(๔.๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์อยําง 
ยั่งยืนและเป็นธรรม  

(๔.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน๎าเพ่ือให๎เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
(๔.๓) การแก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม  
(๔.๔) สํงเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
(๔.๕) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวตํอ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๔.๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ  
(๔.๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม และ  
(๔.๘) การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 
(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
     และย่ังยืน 
กระแสโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน๎มสํงผลกระทบตํอความ  

มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม 
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคตํางๆ ของโลก อาชญากรรมข๎ามชาติและการกํอการร๎ายและภัย คุกคา
ภายในประเทศ ได๎แกํความเห็นตํางทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร๎างสถานการณ์ใน จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะตํอไป จึง
เน๎นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให๎เป็นสถาบันหลักของประเทศ  สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันแก๎ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร๎างรายได๎เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความรํวมมือด๎านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบตํางๆ ควบคูํไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ มี ความพร๎อมตํอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และ
แผนงานด๎านความมั่นคงม ีการบูรณาการสอดคล๎องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย 

(๕.๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให๎เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว๎ซึ่งสถาบัน 
หลักของชาติ 

(๕.๒) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรับมือภัย 
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 

(๕.๓) การสํงเสริมความรํวมมือกับ ตํางประเทศด๎านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรํวมมือ 
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ 

 



 

(๕.๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว๎ซึ่ง อ านาจอธิปไตยและ 
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ 

(๕.๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให๎เกิด ความสอดคล๎องกันระหวําง 
แผนงานที่เกี่ยวข๎องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาค ประชาชน 

(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญตํอการ พัฒนา 

ประเทศมาอยํางตํอเนื่อง ทั้งการให๎บริการประชาชนยังไมํได๎มาตรฐานสากล การบังคับใช๎กฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให๎บริการของท๎องถิ่นขาดความโปรํงใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรม
ไมํสามารถอานวยความยุติธรรมได๎อยํางเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย 
การพัฒนาระยะตํอไปจึงต๎องเรํงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยําง  จริงจัง โดยมุํงเน๎นในเรื่อง
การลดสัดสํวนคําใช๎จํายด๎านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให๎บริการของภาครัฐ 
รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริตให๎อยูํในระดับที่ดีขึ้น และ การลดจานวนการดาเนิน
คดีกับผู๎มิได๎กระทาความผิด แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย 

(๖.๑) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความ 
โปรํงใส ทันสมัยคลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความค๎ุมคํา 

(๖.๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง 
ภาครัฐ เพ่ือให๎การจัดสรรและการใช๎จํายมีประสิทธิภาพ 

(๖.๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎ มาตรฐานสากล เพ่ือให๎ 
ประชาชนและภาคธุรกิจได๎รับบริการที่มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความต๎องการ 

(๖.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือให๎ ประชาชน 
ได๎รับการบริการอยํางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(๖.๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพ่ือให๎สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส  
และยุติธรรม  

(๖.๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับ 
ข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ 

(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ที่ผํานมาการพัฒนา โครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด๎านความ 

ตํอเนื่องในการดาเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให๎บริการที่สอดคล๎องกับ
มาตรฐานสากล ทาให๎มีข๎อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให๎มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตํอไปจึง
มุํงเน๎นในเรื่องการลดความเข๎มของการใช๎พลังงานและลด ต๎นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนสํงทาง
รางและทางน๎า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด๎วยระบบ ขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู๎โดยสารของทําอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทําอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการ
แขํงขันด๎านโลจิสติกส์และการอา นวยความสะดวกทางการค๎า การพัฒนาด๎านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสํวนการใช๎



 

พลังงานทดแทนตํอปริมาณการ ใช๎พลังงานขั้นสุดท๎าย และลดการพ่ึงพาก๏าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด๎านสาธารณูปการ (น๎าประปา) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย 

(๗.๑) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านขนสํง อาท ิพัฒนาระบบรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการ 
เดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายถนน พัฒนา ระบบขนสํงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสํงทางน้ า 

(๗.๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง อาท ิการ พัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากการ 
ลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสํง 

(๗.๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาท ิพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และโซํอุปทานให๎ได๎มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทาง
การค๎า 

(๗.๔) พัฒนาด๎านพลังงาน อาท ิจัดหาพลังงานให๎เพียงพอและสร๎างความมั่นคงในการผลิต 
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

(๗.๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาท ิพัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานโทรคมนาคมของ 
ประเทศให๎ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  ในการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางธุรกิจ และ 

(๗.๖) พัฒนาระบบน๎าประปา อาท ิพัฒนาระบบน๎าประปาให๎ ครอบคลุมและท่ัวถึง และการ 
บริหารจัดการการใช๎น๎าอยํางมีประสิทธิภาพและการสร๎างนวัตกรรม 

(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในชํวงระยะเวลาที่ผํานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจาก 

ปัจจัยความได๎เปรียบด๎าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข๎าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากตํางประเทศ
มากกวําการสะสมองค์ความรู๎เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาให๎สํวนแบํงผลประโยชน์ทางด๎านเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลคําเพ่ิมสูงตกอยูํกับ ประเทศผู๎เป็นเจ๎าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศสูํ สังคมนวัตกรรมได๎ การพัฒนาจึงเน๎นในเรื่องการเพ่ิมความเข๎มแข็งด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับ ความสามารถการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย 

(๘.๑) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง 
สังคม อาท ิลงทุนวิจัยและพัฒนากลุํมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได๎เอง และกลุํมเทคโนโลยีที่นาสูํ
การพัฒนาแบบก๎าวกระโดดลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล๎าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๘.๒) พัฒนา ผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี อาท ิสํงเสริมผู๎ประกอบการให๎ 
มีบทบาทหลักด๎านนวัตกรรม เทคโนโลยีและรํวมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สํงเสริมการสร๎างสรรค์
นวัตกรรมด๎านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช๎เทคโนโลยีให๎แพรํหลายในกลุํมผู๎ประกอบการธุรกิจ
ของไทย และ 

(๘.๓) พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ด๎านบุคลากรวิจัย อาทิการเรํงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล๎องกับ
ความต๎องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให๎มีทั้งความรู๎และความเข๎าใจในเทคโนโลยี 

(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 



 

ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ประเทศไทยต๎องใช๎ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะ 
ของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเดํนในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและ
ยกระดับรายได๎ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให๎เป็นเมืองนําอยูํและมีศักยภาพในการรองรับการค๎าการลงทุน 
รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูํภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็น
สํวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเชื่อมโยง
การค๎าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ๎านอีกด๎วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการลด
ชํองวํางรายได๎ระหวํางภาคและมีการกระจาย รายได๎ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองนําอยูํสาหรับคนทุกกลุํมในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม และการเพิ่มมูลคําการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดน 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย 

(๙.๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทาง เศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ 
ให๎เป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให๎หลุดพ๎นจากความยากจนสูํเปูาหมาย
การพ่ึงตนเองพัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนา พัฒนาภาคใต๎เป็นฐานการสร๎างรายได๎ท่ีหลากหลาย 

(๙.๒) การพัฒนาเมือง อาท ิพัฒนาสภาพแวดล๎อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ  
สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางมีบูรณาการภายใต๎การมี สํวนรํวมของสํวนกลาง สํวนท๎องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชนพัฒนาระบบขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และ 

(๙.๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาท ิพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให๎เป็นฐาน 
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยํางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยําง
ยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความรํวมมือ ระหวํางประเทศของไทยในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี  

เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุํงเน๎นการ พัฒนาและขยายความรํวมมือทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
อ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนตํอเนื่องจากการดาเนินการภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดย
ก าหนดเป็นแนวทางการดาเนินนโยบายการค๎าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว๎าง และเป็นธรรม ดาเนินยุทธศาสตร์เชิง
รุกในการแสวงหาตลาด ใหมํๆ สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการไทยไปลงทุนในตํางประเทศ และสํงเสริมความรํวมมือเพ่ือ
การพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่อง
การมีเครือขํายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช๎ประโยชน์ได๎เต็มศักยภาพ การเพ่ิม
ระบบหํวงโซํมูลคําในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค๎าและการลงทุนที่ส าคัญ
ในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสํวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให๎
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต๎ และประเทศไทยเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุก
ระดับ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย 

(๑๐.๑) ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมํ 
ส าหรับสินค๎าและบริการของไทย 

(๑๐.๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด๎าน การคมนาคมขนสํง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ 



 

รํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออา
นวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์ 

(๑๐.๓) พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
ที่โดดเดํนในภูมิภาค 

(๑๐.๔) สํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศของผู๎ประกอบการไทย 
(๑๐.๕) เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือ กับประเทศเพ่ือนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทาง 

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(๑๐.๖) สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(๑๐.๗) เข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร๎างสรรค์ 
(๑๐.๘) สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงในทุกด๎าน 

ที่เก่ียวกับเรื่องความอยูํดีมีสุขของประชาชน 
(๑๐.๙) บูรณาการภารกิจด๎านความรํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ และ 
(๑๐.๑๐) สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)  
พ.ศ. 2561 – 2564  

๑.๓.๑ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได๎ก าหนดเปูาหมายการพัฒนากลุํมจังหวัด ในห๎วง 

ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุํมจังหวัด ภายใต๎ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผํานมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต๎องการ
ของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้  
 

“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และ  
โลจิสติกส์  สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑) ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัด  
2) ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได๎การทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนา 
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค ์ 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนา รวม 3 ประเด็นการพัฒนา รายละเอียด
ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป 
การเกษตร  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 

๑) วัตถุประสงค์  
๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน  
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร  

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
๒.๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2  
๒.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5  
2.3) จานวนแปลง/ฟาร์มที่ได๎รับการรับรอง GAP ที่เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5  

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
๓.๒) พัฒนาและสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าพืชเศรษฐกิจหลัก  
3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน๎า  
3.4) พัฒนาตลาดสินค๎าเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ  

และโลจิสติกส์ 
๑) วัตถุประสงค์  

๑.๑) เพ่ิมมูลคําการค๎าและการบริการกลุํมจังหวัด  
๑.๒) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุํมจังหวัด  

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
๒.๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค๎าและบริการกลุํมจังหวัดที่เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5  
๒.๒) ผลิตภาพแรงงานที่เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5  

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือขํายผู๎ประกอบการ  
3.2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์  
๓.3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกํผู๎ประกอบการ  
๓.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุํมจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

๑) วัตถุประสงค์  
1.1) เพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน  
 

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
2.1) รายได๎จากการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดที่เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5  
2.2) มูลคําการจาหนํายผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 7  

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๓.๒) พัฒนาเครือขํายอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ  



 

๓.๓) สํงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด  
3.4) พัฒนาและยกระดับไหมให๎เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ๎าไหมในภูมิภาค 

  

๑.๓.๒  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2565   
 

วิสัยทัศน์   “มหานครนําอยูํ มุํงสูํเมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง” 
พันธกิจ            1. พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุํมในสังคม                    
                      2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค๎าและบริการให๎ตรงกับ 
ความต๎องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง               
  3. สํงเสริมการพัฒนาด๎านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สูํการเป็น Smart City และ MICE City     
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

  1. อัตราการขยายตัวมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น  ร๎อยละ 3 
  2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ   
  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร๎างความมั่นคงทางสังคม  

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 
ในการบริหารจัดการอยํางยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวชี้วัด 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขํงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง  
      แนวทางการพัฒนา   
            1. สํงเสริมการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิมภาคการเกษตร 
             2. เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขํงขันของสินค๎า OTOP และ SMEs 
             3. เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค๎า การลงทุน การบริการ และการทํองเที่ยว 
             4. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
    ๑. มูลคําสินค๎าเกษตรเพิ่มขึ้น 

     ๑.๑ ข๎าว เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
     ๑.๒ มันส าปะหลัง  เพิ่มข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี 
     ๑.๓ อ๎อย  เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 3 ตํอปี 
 

    ๒. รายได๎ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น  ร๎อยละ 3 ตํอปี 
    ๓. รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า OTOP เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร๎อยละ 28.5 
(ระหวํางปี 2561 – 2564) 
    ๔. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน ร๎อยละ 6 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
     แนวทางการพัฒนา   



 

            1. สร๎างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูํเย็นเป็นสุข 
            2. สํงเสริมสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
             3. พัฒนาระบบด๎านสุขภาพ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
๑. สัดสํวนของผู๎มีอายุสูงกวําอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ปี) เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 3  
๒. คนในครัวเรือนมีรายได๎เฉลี่ยผํานเกณฑ์ จปฐ.  เพ่ิมร๎อยละ 0.5 ตํอปี 
๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของทุกสังกัด เพ่ิมข้ึน  

ร๎อยละ 3 ตํอปี 
๔. สัดสํวนผู๎สูงอายุ  ได๎รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน                 

ร๎อยละ 100 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
      แนวทางการพัฒนา   
            1. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน 
             2. สร๎างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

3. การปูองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

             4. อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสํวนรํวมอยํางยั่งยืน 
    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

๑. พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 15,000 ไร ตํอปี 
๒. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎อง  

เฉลี่ยร๎อยละ 74.22 (ระหวํางปี 2561 – 2564) 
๓. คุณภาพน้ าอยูํในเกณฑ์ดี  ร๎อยละ 77 
๔. จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 4,200ไรํ ตํอปี 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     แนวทางการพัฒนา   
            1. ปูองกันและแก๎ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 

            2. การปูองกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
            3. รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร๎อยภายใน 

            4. การปกปูองและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            5. ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด    

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
๑. อัตราผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร๎อยละ 5 ตํอปี  
๒. ร๎อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รํางกาย และเพศ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  

(ตามเปูาหมายที่ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ๎ง  
๓. ร๎อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  



 

(ตามเปูาหมายที่ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ๎ง 
๔. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 ๔.๑ จ านวนหมูํบ๎านสีขาว เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 2 
    ๔.๒ จ านวนหมูํบ๎านสีแดง  ลดลง  ร๎อยละ 0.5 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart 
City)  และเมืองแหํงการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE 
City) 
      แนวทางการพัฒนา   
            1. การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎าน Smart City ครอบคลุม 6 ด๎าน ตามแผน 
Khonkaen Smart City 2029 เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
             2. การสํงเสริมนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 
             3. การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎าน MICE City 

   ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
๑. จ านวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแกํน 10 งาน ตํอปี  
๒. จ านวนสถานที่ท่ีได๎รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ  

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) เพ่ิมข้ึน 3 แหํง ตํอปี 
๓. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029  

ไปสูํการปฏิบัติ 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
วิสัยทัศน์ “ขอนแกํนเมืองนําอยูํ  ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค๎าการลงทุน และการบริการของกลุํมประเทศ

อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง” 
พันธกิจ   

 ๑. เสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยูํด๎วยความผาสุก 
๒. พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน 
 
๓. พัฒนาขีดความสามารถสินค๎าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค๎าและบริการ 

ให๎ตรงกับความต๎องการของตลาด 
 ๔. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให๎เป็นศูนย์กลางของกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

เป้าประสงค์รวม 

 ๑. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
 ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร๎างความมั่นคงทางสังคม 

 ๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 
ในการบริหารจัดการอยํางยั่งยืน 



 

 ๔. เพ่ิมมูลคําการค๎า  การลงทุน  และการบริการ  จากการเชื่อมโยงในกลุํมประเทศ 
อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขํงขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
                                     เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุํมประเทศ 
                      อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 
“ถนนสูํนา  ไฟฟูาสูํทุํง  มุํงสูํเศรษฐกิจพอเพียง   สังคมก๎าวหน๎า  เน๎นแก๎ไขปัญหายาเสพติด   

                            พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู๎น าการศึกษา  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  สิ่งแวดล๎อมนําอยูํ” 
 

พันธกิจ      ๑. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน 
       ๒. พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจ ชุมชน ให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎ 
       ๓. พัฒนาสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา สวัสดิการสังคม 
       ๔. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพด๎านการผลิต เพ่ิมมูลคําการผลิต และการตลาด 
       ๕. สํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการทํองเที่ยว 
       ๖. พัฒนา สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
                    ให๎เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
        ๗. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่น 
 
        ๘. พัฒนา เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนด๎านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
                            และทรัพย์สินของประชาชน 
                ๙. พัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                ๑๐. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงาน 
                            และการบริการประชาชน 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํโดยการ 



 

วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในองค์กร  เพื่อชํวยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength)  จุดอํอน 
(Weakness)  โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat)  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ ไปก าหนด
กลยุทธ์การท างาน ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ๖  ด๎าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การพัฒนาด๎านการเกษตร   
๒.  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และการจัดท าผังเมือง 
๓.  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การสนับสนุนสํงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๒.  สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง 
๓.  การพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
๔.  การพัฒนาสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๕.  การสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสํงเสริมครอบครัวเข๎มแข็ง 
๖.  การสนับสนุนสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรดิน                                                                          
๒.  การพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบกระจายน้ า และจัดการคุณภาพน้ าอยํางมีประสิทธิภาพ             
๓.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม๎อยํางยั่งยืน                                                                
๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.   การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  
๒.   การชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบภัยธรรมชาติ 
๓.   การลดปัญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดร๎อนของประชาชน 
๔.   การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
๕.   การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร๎อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 



 

1.  การบริหารจัดการ  การจัดเก็บรายได๎ภาครัฐและการเบิกจํายงบประมาณ                                                                          
๒.  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู๎                         
๓.  การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
๔.  การพัฒนาบริการประชาชนและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน                                                                  
๕.  การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อยํางบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข๎าสูํประชาคมอาเซียน           
๒.  การพัฒนามาตรฐานสินค๎าและบริการ 

 
๒.๓  เป้าประสงค์ 
(๑) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและบริการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน 
(๒) เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตรและรายได๎เกษตรกร  
(๓) ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎   มีศักยภาพความสามารถในการแขํงขัน 

และมีคุณธรรม  จริยธรรม สูํสังคมฐานความรู๎ 
(๔) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได๎รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ที่มีคุณภาพ  
(๕) ประชาชนมีภูมิค๎ุมกันทางวัฒนธรรม   มีการเชิดชูคุณคําความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย 

บนความเข๎าใจความหลากหลาย 
(๖) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สร๎างงาน  สร๎างรายได๎  และกระจายรายได๎สูํชุมชน  โดยมีการแขํงขัน 

อยํางเป็นธรรมภายใต๎การบริหารจัดการอยํางยั่งยืน   
(๗) ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
(๘) บริหารจัดการน้ าเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้ าขาดแคลน   น้ าทํวมและคุณภาพน้ า   

โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่นและเอกชน 
 

(๙) บริหารจัดการและใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ียั่งยืนภายใต๎ 
การมีสํวนรํวมของเอกชนและชุมชนท๎องถิ่น 

(๑๐) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  

(๑๑) พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขัน  โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   
วิจัยและนวัตกรรม 

(๑๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให๎มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
(๑๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการเงินการคลังเชิงรุก 
(๑๔) รํวมมือและสนับสนุนหนํวยงานตํางๆ ในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคม 

อาเซียน 



 

(๑๕) บูรณาการแผนด าเนินงานกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งทางการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ  
และสังคมและวัฒนธรรม 

(๑๖) การสร๎างและขยายโอกาสทางการค๎า 
 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 

(๑.๑) จ านวนโครงการกํอสร๎างและปรับปรุงถนน 
(๑.๒) จ านวนจุดที่ขยายเขตไฟฟูาครัวเรือนและไฟสวํางสาธารณะ 
(๑.๓) จ านวนแหลํงน้ าที่มีการพัฒนา 
(๑.๔) จ านวนโครงการกํอสร๎างระบบประปาและปรับปรุงระบบประปา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(๒.๑) จ านวนเด็กนักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษา 
(๒.๒) จ านวนผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมท่ีได๎รับการชํวยเหลือ 
(๒.๓) จ านวนกิจกรรมทางศาสนา 
(๒.๔) อัตราการเจ็บปุวยลดลง 
(๒.๕) จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน 
(๒.๖) อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได๎ประชาชน  
(๒.๗) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
(๓.๑) จ านวนต๎นไม๎ท่ีปลูก 
(๓.๒) จ านวนพื้นที่ปุาไม๎ในต าบล 
(๓.๓) ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง 
(๓.๔) จ านวนโครงการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
(๓.๕) จ านวนโครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๔.๑) จ านวนโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุที่จัดขึ้น 
(๔.๒) จ านวนโครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดขึ้น 
(๔.๓) จ านวนผู๎ยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
(๕.๑) ร๎อยละของประชากรที่มีสํวนรํวมในกิจกรรมสังคมการเมืองท๎องถิ่น 
(๕.๒) ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดตํองานราชการ 
(๕.๓) จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
(๖.๑) จ านวนบุคลากรที่ได๎รับความรู๎เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
(๖.๒) จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคม 



 

       อาเซียน 
(๖.๓) จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎ได๎มาตรฐานอาเซียน 

 
๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
(๑.๑) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและบริการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาขีด ความสามารถในการแขํงขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๑.๒) เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตรและรายได๎เกษตรกร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(๒.๑) ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎   มีศักยภาพความสามารถในการแขํงขันและมีคุณธรรม   

จริยธรรมสูํสังคมฐานความรู๎  
(๒.๒) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได๎รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
(๒.๓) ประชาชนมีภูมิคุ๎มกันทางวัฒนธรรม   มีการเชิดชูคุณคําความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความ

เข๎าใจความหลากหลาย 
(๒.๔) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สร๎างงาน  สร๎างรายได๎  และกระจายรายได๎สูํชุมชน  โดยมีการแขํงขันอยําง

เป็นธรรมภายใต๎การบริหารจัดการอยํางยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

(๓.๑) ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
(๓.๒) บริหารจัดการน้ าเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้ าขาดแคลน   น้ าทํวมและคุณภาพน้ า โดยการมีสํวน

รํวมของชุมชนท๎องถิ่นและเอกชน 
(๓.๓) บริหารจัดการและใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืนภายใต๎การมีสํวนรํวม 

ของเอกชนและชุมชนท๎องถิ่น 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๔.๑) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมที่ดี  สงบสุข   
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

(๕.๑) พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขัน  โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและ
นวัตกรรม 

(๕.๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให๎มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
(๕.๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการเงินการคลังเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
(๖.๑) รํวมมือและสนับสนุนหนํวยงานตํางๆ ในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
(๖.๒) บูรณาการแผนด าเนินงานกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งทางการเมืองและความมั่นคง   เศรษฐกิจ และ

สังคมและวัฒนธรรม 



 

(๖.๓) การสร๎างและขยายโอกาสทางการค๎า 
 

๒.๖  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตรจัดท าระบบการบริหารจัดการลุํมน้ าแบบบูรณาการและสร๎างความเป็นเอกภาพ 
ในกลไกการบริหารจัดการน้ า 
๒.พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎ได๎มาตรฐานความปลอดภัยความม่ันคงและการใช๎ประโยชน์เพ่ิมขึ้น 
๓.พัฒนา  ฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยว  ให๎มีคุณภาพพร๎อมทั้งสํงเสริมกิจกรรมใหมํ 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.จ านวนแหลํงน้ าที่เพ่ิมข้ึน 
๒.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู๎ด๎านการเกษตร 
๓.จ านวนถนนที่กํอสร๎าง  ปรับปรุง  ซํอมแซม 
๔.จ านวนอาคารที่กํอสร๎างปรับปรุง  ซํอมแซม 
๕.จ านวนระบบประปาที่กํอสร๎าง  ปรับปรุง  ซํอมแซม 
๖.จ านวนการขยายเขตไฟฟูาครัวเรือนและไฟสวํางสาธารณะ 
๗.จ านวนสถานีสูบน้ าที่กํอสร๎าง 
๘.จ านวนครั้งที่ส ารวจแนวเขตและจัดท าผังเมืองรวม 
๙.จ านวนกิจกรรมที่สํงเสริมการทํองเที่ยว      
๑๐.จ านวนโครงการที่พัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาเด็กให๎มีความรู๎คุณธรรมจริยธรรมโดยให๎ความส าคัญแกํการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม   
ครอบครัวอบอุํน  ปลูกฝังความรู๎ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม                                                 
๒.สร๎างโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ด๎วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 
๓.สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎  การประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เชํน  การท าการเกษตร 
ตามแนวทฤษฎีใหมํ  สร๎างความม่ันคงทางด๎านอาหารและการด ารงชีวิตในระดับครัวเรือน                                   
๔.สํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกร เพ่ือให๎เกิดแนวทางในการน าไปสูํขบวนการวิสาหกิจชุมชน 
๕.เสริมสร๎างประชาชนให๎แข็งแรง  ให๎ลด  ละ  เลิก  พฤติกรรมกลุํมเสี่ยงตํอสุขภาพ สํงเสริมการออกก าลังกาย 
และดูแลสุขภาพตนเอง     
๖.พัฒนา  ถํายทอด  และคุ๎มครองภูมิปัญญาการแพทย์  แผนไทย  การแพทย์พ้ืนบ๎านการแพทย์ทางเลือก  
และสมุนไพร              
๗.การสํงเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรคอุบัติใหมํ                                                 



 

๘.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาและฟ้ืนฟูผู๎บาดเจ็บเพื่อลดการสูญเสียชีวิต 
๙.สํงเสริมการกีฬาเพ่ือสร๎างโอกาสให๎เด็ก เยาวชนและประชาชนพัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศ  สร๎างนิสัย
รักการกีฬาและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
๑๐.สร๎างความเข๎มแข็งให๎สถาบันครอบครัวและชุมชน                                        
๑๑.สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุํนรวมถึงผู๎สูงอายุได๎รับการดูแลที่ดี 
๑๒.พัฒนาแหลํงเรียนรู๎  องค์ความรู๎และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสร๎างสรรค์งานศิลป์
ระดับท๎องถิ่น        
๑๓.สร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมแกํเด็ก  เยาวชนและประชาชนให๎มีคุณธรรม  จริยธรรม เอ้ืออาทรตํอผู๎อ่ืน 
ปลูกจิตส านึกคํานิยม และคุณคําความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.จ านวนเด็กนักเรียนที่ได๎รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                             
๒.จ านวนโครงการที่สํงเสริมและให๎ความรู๎เด็กนักเรียน 
๓.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู๎เศรษฐกิจพอเพียง                                             
๔.อัตรารายได๎ครัวเรือนเพิ่มข้ึน                 
๕.จ านวนกลุํมอาชีพที่เพ่ิมขึ้น 
๖.จ านวนผู๎ปุวยลดลง                             
๗.จ านวนโครงการที่สํงเสริมสุขภาพประชาชน 
๘.จ านวนโครงการที่สํงเสริมและให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ 
๙.จ านวนโครงการที่สํงเสริมการเลํนกีฬาและออกก าลังกาย                                     
๑๐.จ านวนโครงการที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
๑๑.จ านวนผู๎ด๎อยโอกาสที่ได๎รับการชํวยเหลือ   
 
๑๒.จ านวนครอบครัวด๎อยโอกาสที่ได๎รับการชํวยเหลือ                                          
๑๓.จ านวนสตรีที่ได๎รับการพัฒนาบทบาทตํอสังคม 
๑๔.จ านวนโครงการที่สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.สร๎างองค์ความรู๎และเผยแพรํเทคโนโลยีในการฟ้ืนฟูบ ารุงดิน  รวมทั้งพัฒนาเครือขํายเกษตรกรอาสาสมัคร                            
๒.สํงเสริมการผลิตและการใช๎ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 
๓.เพ่ิมปริมาณน้ าต๎นทุนด๎วยการพัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูแหลํงน้ า  และวางระบบกระจายน้ าให๎ทั่ วถึงและเป็น
ธรรม  รวมทั้งการพัฒนาและฟ้ืนฟูประปาผิวดินและบาดาล    ๔.สร๎างจิตส านึกและเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการใช๎น้ าอยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพ๕.เพ่ิมความสมบูรณ์และพ้ืนที่ปุา              ๖.จัดท าแนวเขต
ปุาอนุรักษ์ที่ชัดเจนและปูองกันรักษาปุาเชิงรุก                          ๗.ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม๘.จัดระบบการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนและชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ                       
๙.ให๎มีการจัดเก็บคําบริการและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับท๎องถิ่น        ๑๐.สนับสนุนให๎มีการรวมกลุํม



 

ธุรกิจชุมชน  และเอกชนในการจัดการและเพ่ิมมูลคําขยะอยํางครบวงจรเพ่ือน ากลับมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎มาก
ที่สุดและเหลือเป็นภาระในการก าจัดน๎อยที่สุด 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดิน                           
๒.จ านวนกิจกรรมที่สํงเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์                            
๓.จ านวนเกษตรกรที่น าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์มาใช๎ในการเกษตรเพิ่มข้ึน 
๔.จ านวนแหลํงน้ าที่พัฒนา                       
๕.พ้ืนที่กักเก็บน้ ามีเพ่ิมข้ึน                       
๖.ปริมาณน้ าที่กักเก็บมีเพ่ิมมากข้ึน              
๗.จ านวนโครงการที่สํงเสริมการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎น้ าอยํางประหยัด 
๘.จ านวนพื้นที่ปุาท่ีเพ่ิมข้ึน                      
๙.จ านวนต๎นไม๎ท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน                   
๑๐.จ านวนโครงการที่สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
๑๑.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับระบบการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนและชุมชน 
๑๒.จ านวนจัดระบบการบ าบัดน้ าเสียที่กํอสร๎าง 
๑๓.จ านวนครัวเรือนที่รับถังขยะและช าระคําบริการจัดเก็บขยะภายในต าบล              
๑๔.จ านวนกลุํมอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.จัดระบบปูองกันและระงับเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติอยํางมีประสิทธิภาพ              
๒.สํงเสริมสนับสนุนให๎ อปพร. ได๎รับการฝึกทบทวนทักษะในการปฏิบัติงานอยํางสม่ าเสมอ 
๓.จัดให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูองกันและระงับภัย                      
๔.จัดท าแผนปฏิบัติการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยและการฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
๕.สร๎างเครือขํายการประสานงานในระดับท๎องถิ่นในการชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบภัย    
๖.ด าเนินการแก๎ไขปัญหาและชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแล๎งเน๎นวางแผนบริหารจัดการน้ าเป็นระบบเชื่อมโยง 
ในทุกระดับ และแจกจํายน้ าทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่เน๎นให๎ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอด 
ชํวงหน๎าแล๎ง 
๗.สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนควบคูํไปกับมาตรการทางกฎหมายและบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎ติดยาเสพติด 
ให๎สามารถกลับไปใช๎ชีวิตในสังคมได๎อยํางปกติสุข                               
๘.สร๎างสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย ปลอดยา  และปลอดอบายมุข                    
๙.รณรงค์ให๎ประชาชนใช๎พลังชุมชนในหมูํบ๎านและชุมชนชํวยกันลดยาเสพติดในหมูํบ๎านโดยพยายาม 



 

ไมํให๎มีการขาย ไมํมีการเสพไมํมีการผลิต 
๑๐.ประสานความรํวมมือการบังคับใช๎กฎหมายเพื่อความปลอดภัยจากการจราจรทางถนน                        
๑๑.รณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในชํวงเทศกาล     
๑๒.การแก๎ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณทางรํวมทางแยก                 
๑๓.พัฒนาสมรรถนะของผู๎ใช๎รถใช๎ถนนให๎มีความปลอดภัย 
๑๔.เสริมสร๎างความสงบสุข  ความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน                                 
๑๕.จัดชุดลาดตระเวนความปลอดภัยภายในต าบล 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.มีระบบปูองกันและระงับเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ                       
๒.จ านวนโครงการที่อบรมทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร.                              
๓.จ านวนเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูองกันและระงับภัย                         
๔.มีแผนปฏิบัติการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยและการฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
๕.มีเครือขํายการประสานงานในระดับท๎องถิ่นในการชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบภัย                                 
๖.จ านวนผู๎ประสบภัยที่ได๎รับการชํวยเหลือเยียวยา 
๗.จ านวนโครงการที่สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน                           
๘.จ านวนโครงการที่พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล๎อมนําอยูํ                        
๙.จ านวนหมูํบ๎านปลอดยาเสพติด  ๑๐๐% 
๑๐.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับภัยทางถนน                       
๑๑.จ านวนจุดเสี่ยงที่มีการแก๎ไขให๎มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
๑๒.จ านวนโครงการที่สํงเสริมการสร๎างความสงบสุขความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.รักษาวินัยการเงินการคลัง  โดยบริหารการจัดเก็บภาษีรายได๎  รายจําย ทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐ 
ให๎มีประสิทธิภาพ  โปรํงใสและเป็นธรรม 
๒.พัฒนาคนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ  เพ่ือให๎คนมีศักยภาพและความสามารถ 
ในการแขํงขัน                              
๓.พัฒนารูปแบบโครงสร๎างและระบบการบริหารงานใหมํที่มีความยืดหยุํนคลํองตัวสูง มุํงเน๎นการจัดการความรู๎ 
และพัฒนาสํวนราชการและหนํวยงานของรัฐให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
๔.การพัฒนาปรับตัวรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งมีคํานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม                                   
๕.ปรับโครงสร๎างราชการและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการวางแผนและตัดสินใจให๎มีประสิทธิภาพ 
๖.สนับสนุนภาคประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการรณรงค์การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ 
อยํางตํอเนื่องให๎เป็นระบบราชการที่โปรํงใสและสะอาดและปลูกฝังจิตส านึกและคํานิยมของสังคมให๎ประชาชน
รํวมกันตํอต๎านทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
๗.ปรับปรุงระบบบริการประชาชนให๎เป็น เชิงรุกมากข้ึนในรูปแบบการให๎บริการถึงตัวบุคคลผํานระบบ 
ศูนย์บริการรํวม 



 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.อัตราร๎อยละการจัดเก็บภาษีเพ่ิมมากข้ึน 
๒.จ านวนโครงการพัฒนาองค์ความรู๎แกํบุคลากร                                      
๓.จ านวนแหลํงเรียนรู๎ที่เพ่ิมข้ึน 
๔.จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องทันสมัยที่เพ่ิมข้ึน                            
๕.จ านวนโครงการที่พัฒนาบุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖.ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่รัฐเพ่ิมมากข้ึน                                     
๗.ไมํมีเรื่องร๎องเรียนการทุจริตในวงราชการ 
๘.ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนผู๎มารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข๎าสูํประชาคมอาเซียน                          
๒.พัฒนาระบบสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันโดยการพัฒนาทักษะและความรู๎ของบุคลากร 
ด๎านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.จ านวนโครงการที่เพ่ิมศักยภาพพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

แผนพัฒนาห๎าปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจ าปี  โดยองค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจะใช๎แผนห๎าปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรม 
จากแผนพัฒนาห๎าปีไปจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี 

ภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  นับวันยิ่งมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนท าให๎การใช๎จําย 
งบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัดต๎องเป็นไปด๎วยความรอบคอบ  งบประมาณที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วต๎องเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได๎ด าเนินการทุกโครงการ 
เพ่ือเป็นการรับประกันได๎วําสิ่งที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ    ได๎ด าเนินการไปเกิดประโยชน์กับประชาชน
มากน๎อยเพียงใด มีความค๎ุมคํากับงบประมาณหรือไมํ    
  การวางแผนพัฒนาห๎าปีขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ อยูํภายใต๎หลักการวิเคราะห์
งบประมาณ  วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรเพื่อให๎การจัดสรรบริการสาธารณะเป็นไปอยํางทั่วถึงและเป็นธรรมและ
มีความเป็นไปได ๎

(๑)  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา 
(๑.๑)  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  ประเทศ  และตํางประเทศในเรื่องท่ี 

สํงผลกระทบตํอองค์การบริหารสํวนต าบล 



 

ตามท่ีกลุํมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จ านวน  ๑๐ ประเทศ   
ได๎รวมตัวจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  (Association of South East Asian Nations  หรือ 
ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กรระหวํางประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดยในชํวงตั้งแตํ ปี  ๒๕๑๐               
ถึง ๒๕๓๔  สมาคมเอเซียนให๎ความส าคัญด๎านการเมือง และความมั่นคง มุํงสํงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพใน
ภูมิภาค ตํอมาในปี ๒๕๓๕  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได๎ผลักดันให๎เกิดความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจของกลุํมประเทศในอาเซียน โดยให๎มีการจัดตั้งเขตการค๎าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) หรือ 
อาฟต๎า  (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหวํางกันเหลือร๎อยละ ๐-๕  เป็นที่เรียบร๎อยเมื่อปี  ๒๕๕๑  ซึ่งได๎สํงผล
ให๎ปัจจุบันบริบททางการเมือง   เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหวํ างประเทศของกลุํมประเทศใน
อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก    โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล๎เคียง  คือ               
จีนและอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เชํน สหภาพยุโรป  อีกทั้งได๎เกิดปัญหาความท๎าทายความมั่นคงในรูปแบบใหมํ  
เชํน  โรคระบาด  การกํอการร๎าย  ยาเสพติด การค๎ามนุษย์  สิ่งแวดล๎อม ภัยพิบัติ ท าให๎อาเซียนจ าเป็นต๎องปรับตัว  
เพ่ือให๎สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม ระหวํางประเทศ ประกอบกับ  ที่ประชุมสุดยอดผู๎น า
อาเซียนปี ๒๕๕๐ (๒๐๐๗)  ณ  เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์   ผู๎น าอาเซียนได๎ตกลงให๎มีการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่งเปูาหมายส าคัญของการสร๎างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน   ประกอบด๎วย 
 ๑) เพ่ือให๎อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ได๎อยํางเสรี 
 ๒) เพ่ือสร๎างเสริมขีดความสามารถในการแขํงขัน 

๓) เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยํางเสมอภาค  ลดชํองวํางการพัฒนาระหวํางสมาชิกเกําและ 
สมาชิกใหมํ 
 ๔) เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข๎ากับเศรษฐกิจโลก  โดยผํานการจัดท าข๎อตกลงการค๎าเสรี (FTA) 
กับประเทศนอกภูมิภาค 
 การก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎   ในปี  ๒๕๕๘    
ในกรณีของประเทศไทย สํวนที่ส าคัญคือการปรับตัวและการเตรียมความพร๎อมของชุมชนท๎องถิ่นในการก๎าวเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนเพราะวําถ๎าหากชุมชนท๎องถิ่นไมํมีมาตรการหรือแผนรองรับการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนก็จะ
เกิดความเสียเปรียบทางด๎านการแขํงขัน การตลาด ตลอดจนทางด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมท๎องถิ่น ที่ถือวํา
เป็นสิ่งที่อยูํคูํกับสังคมไทยมาอยํางยาวนานและการสร๎างชุมชนท๎องถิ่นท่ีมีวิสัยทัศน์ ให๎มีความสามารถในการบูรณา
การเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให๎เข๎ากับบริบทของชุมชนท๎องถิ่น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งมีภารกิจ
ส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให๎ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนด๎วยการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับประชาชนโดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท๎องถิ่นและการบริหารงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎สามารถรองรับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข๎าสูํความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องวางแผนและ
เตรียมความพร๎อมในการรองรับผลกระทบการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘ ที่มีตํอองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและประชาชนในท๎องถิ่น  ๗  ด๎าน   ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสร๎างเครือขํายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให๎เกิดการ
รวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลคํา และมีชํองทางการกระจายสินค๎าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร๎องจาก
กลุํมนักลงทุนที่เข๎ามาลงทุนในประเทศไทยให๎มีการพัฒนาเครือขํายการคมนาคม เพ่ือให๎การเคลื่อนย๎ายสินค๎าและ



 

แรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องมุํงเน๎นการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูาและประปา ซึ่งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจไมํ
สามารถด าเนินการได๎โดยล าพัง จ าเป็นต๎องประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 (๒) การพัฒนาและสํงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข๎ามาของทุนตํางชาติที่จะเพ่ิมมากขึ้น
สํงผลให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องทบทวนบทบาทในการดูแลและชํวยเหลือกลุํมผู๎ผลิตในพ้ืนที่ โดยอาจจะ
ต๎องมีนโยบายในการสํงเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหมํ                  
เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให๎เป็นมาตรฐานเทําเทียมกับระดับสากล 
 (๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เปูาหมายเรื่องการสร๎างความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อม
ของประชาคมอาเซียน ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องเรํงปรับระบบการบริหารจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม              
ซึ่งจะต๎องดูแลทรัพยากรและจัดการอยํางเป็นระบบ   โดยเน๎นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการมี
สํวนรํวมของประชาชน เน๎นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ๎าของรํวมกัน เพ่ือสร๎างความรัก ความหวงแหน             
ในทรัพยากร และกํอเกิดการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางไรก็ตาม ต๎องไมํลืมเรื่องของการ
ควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนอาจต๎องทบทวนขอบเขตอ านาจหน๎าที่ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎
มีการบูรณาการการท างานรํวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 (๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย๎ายแรงงานและนักทํองเที่ยวโดยเสรี  อาทิ  โรคระบาด  ความขัดแย๎งทาง
สังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม  ข๎ามชาติ  อาทิ  ยาเสพติด  การค๎ามนุษย์  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎อง
เน๎นการจัดบริการสาธารณะให๎ได๎มาตรฐานที่ก าหนดในแตํละงานหรือกิจกรรมอยํางเครํงครัด รวมทั้งจะต๎องจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก  กลุํมเสี่ยง  และกลุํมด๎อยโอกาสอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง  นอกจากนี้  องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นต๎องให๎ความส าคัญกับการเข๎าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  ซึ่งจะท าให๎ชุมชนมีการด ารงชีวิต         
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 (๕) การรักษาความสงบเรียบร๎อย  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องมีบทบาทในการเฝูาระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งอาจต๎องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข๎อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพรํวมกับหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง   ตลอดจนรํวมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให๎ทุกคนอยูํรํวมกันได๎ภายใต๎
แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
 (๖) การจัดการด๎านการศึกษา  ภาษา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  การศึกษาเป็นจุดเริ่มต๎นของการพัฒนา
ด๎านตํางๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีหน๎าที่ในการจัดและสํงเสริม
การศึกษาให๎แกํประชาชนและชุมชนต๎องพัฒนาประชาชนและชุมชนให๎สามารถก๎าวสูํประชาคมอาเซียนได๎โดยต๎อง
เน๎น “การพัฒนามาตรฐานด๎านการศึกษา” ไมํวําจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา  โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน สํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ๎านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู๎สอนให๎มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวํางประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช๎
ประกอบการเรียนการสอน ท าให๎ประชาชนเกิดการเรียนรู๎ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องจัดท าข๎อมูลที่จ าเป็นตํอแรงงานตํางชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะ
สิ่งเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ๎านในอาเซียนแล๎ว ยังต๎องเป็นสื่อกลางในการจัด



 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวํางประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนใน
ประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติตํอกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชํนนี้จะชํ วยให๎
ประชาชนมีความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
 (๗) การปรับปรุงโครงสร๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจต๎องมีการจัดตั้งหนํวยงานด๎านวิเทศ
สัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด๎านการตํางประเทศและความรํวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน และเพ่ือให๎สามารถสื่อสารท าความเข๎าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดตํอราชการได๎ 

(๑.๒)  กรอบแนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน 

ท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ได๎ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและ
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมี
อ านาจหน๎าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ ได๎บัญญัติให๎มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น คือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
ก าหนดหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการให๎บริการสาธารณะที่จ าเป็นแกํท๎องถิ่น ตลอดจนรายได๎ของ
ท๎องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒  ได๎ก าหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
 ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทอ านาจหน๎าที่อยํางกว๎างขวาง โดยมิเพียงจะมี
หน๎าที่ในการให๎บริการสาธารณะพ้ืนฐานแกํประชาชนในท๎องถิ่นเทํานั้นแตํยังขยายบทบาทหน๎าที่ออกไปรวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถิ่นให๎มีความยั่งยืน ประชาชนสามรถพ่ึงพาตนเองได๎
ด๎วย   และยังเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให๎ประชาคมท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

(๑.๓)  หลักการพื้นฐานในการวางแผน 
   การวางแผนประกอบด๎วยหลักการพื้นฐาน  ๔   ประการด๎วยกัน  คือ 

(๑) การวางแผนจะต๎องสนับสนุนเปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  (Contribution  to  Purpose  
and  Objectives)  ในการวางแผน ผู๎วางแผนจะต๎องตระหนักถึงความส าคัญวําเปูาหมายของแผนทุกแผนที่
ก าหนดขึ้นนั้นจะต๎องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวกให๎เปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์ผล 
หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจตําง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให๎จุดประสงค์ของกลุํมบุคคลที่รํวมกั นใน
องค์กรบรรลุตามเปูาหมายหรือประสบความส าเร็จได๎ด๎วยความรํวมมือรํวมใจของสมาชิกอยํางจริงใจ 

(๒) การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primary  of  Planning)  ซึ่งกระบวนการ
จัดการประกอบด๎วย  การวางแผน  (Planning ) การจัดองค์การ (Organizing)  การบริหารงานบุคคล  (Staffing)  
การสั่งการ  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต๎นกํอน  ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให๎งานด๎านอ่ืน  ๆ ด าเนินไปด๎วยความสอดคล๎อง 

(๓) การวางแผนเป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารงานทุกคน  (Pervasive of  Planning)  การวางแผนงานของ
ผู๎บริหารทุกระดับที่จะต๎องท าแล๎วแตํขอบเขตของอ านาจหน๎าที่ที่แตกตํางกัน  ทั้งนี้เพราะการบริหารในระดับที่
ตํางกันตํางก็มีความรับผิดชอบควบคุมให๎งานที่ตนกระท าอยูํให๎ประสบความส าเร็จในการวางแผนจึงมีความส าคัญ              
เป็นอยํางยิ่ง 



 

(๔) ประสิทธิภาพของแผนงาน  (Efficiency of  Plans)  ในการวางแผนนั้นผู๎วางแผนจะต๎องค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผนซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด๎วยการลงทุนซึ่งประหยัดและคุ๎มคํา  
เชํน  การใช๎เวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและการบริหารที่ดีสร๎างความพึงพอใจให๎แกํสมาชิกในองค์การหลักการ
พ้ืนฐาน  ๔  ประการ  นี้นับวํามีสํวนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด๎านการวางแผนให๎องค์การประสบ
ความเจริญก๎าวหน๎า 

(๑.๔)  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา 
(๑) การขาดข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ในการวางแผนจ าเป็นต๎องอาศัยข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนด

จุดมุํงหมายและกิจการตําง ๆ ที่จะด าเนินงาน แตํถ๎าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุํมท างานได๎ข๎อมูลที่มาจากแหลํง           
ที่เชื่อถือไมํได๎   จะท าให๎การวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาด  ฉะนั้นข๎อมูลนับวําเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
แผนงานเป็นอยํางยิง่ 

(๒) การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข๎างหน๎า   ถ๎าผู๎บริหารมีแนวโน๎มที่จะท างานในเชิงรับมากกวํา         
เชิงรุก  เขาจะไมํสามารถท าการวางแผนที่ดีได๎เลยฉะนั้นผู๎วางแผนจะต๎องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่
มีความกระตือรือร๎นจะได๎สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม  แผนที่วางไว๎อยํางเหมาะสมและเข๎าใจการ
ด าเนินงานตามแผนอยํางถูกต๎อง 

(๓) การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต๎องใช๎เวลาและสิ้นเปลืองคําใช๎จําย การวางแผนอาจจะท าให๎การ
ปฏิบัติการบางกรณีลําช๎าไปได๎ แตํก็เป็นความจริงวํา ถ๎าเราไมํใช๎เวลาในการวางแผนอยํางพอเพียงแล๎ว  แผ นที่
ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช๎ไมํได๎ จึงกลําวได๎วํา การวางแผนเกี่ยวข๎องกับการใช๎เวลาและคําใช๎จํายในการ
รวบรวมการวิเคราะห์สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตําง ๆ ดังนั้น ถ๎าการเสียเวลาสิ้นเปลืองแล๎ว ผลของ
แผนที่จะออกมาดีนั้นยํอมเป็นไปไมํได๎ 

(๔) การด าเนินการภายในองค์การที่เข๎มงวดเกินไปในเรื่องตําง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิดริเริ่ม
และแนวความคิดใหมํ ๆ เข๎ามาสูํองค์การ ฉะนั้นผู๎วางแผนจ าเป็นต๎องมีการยืดหยุํนการด าเนินการในบางกรณีบ๎าง              
ซึ่งจะน าผลดีมาสูํองค์การ 

(๕) การตํอต๎านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข๎อจ ากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณ์ตําง ๆ             
ที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจตําง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบตํอเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมือง  ฉะนั้นผู๎วางแผนไมํสามารถยอมรับเรื่องราวตําง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได๎  อาจจะน าไปสูํการตํอต๎านจากกลุํม
คนงานและทัศนคติเชํนนี้จะสํงผลตํอ กระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

(๖) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข๎อจ ากัดมาจากปัจจัยภานอกที่ไมํสามารถควบคุมได๎เพราะปัจจัย
ภายนอกบางอยํางยากแกํการท านายและคาดการณ์  เชํนการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาลหรือภัยธรรมชาติ
ตําง ๆ  ซึ่งสิ่งเหลํานี้ผู๎วางแผนไมํสามารถควบคุมได๎ก็อาจท าให๎การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหายุํงยากได๎ 

(๑.๕) การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนา 
ในอนาคตขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายนอก
ที่มีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่นรวมถึงจุดแข็งและจุดอํอนของท๎องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยใช๎เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหาร
สํวนต าบลเพ็กใหญํ ดังนี้ 



 

(๑) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส SWOT  Analysis    
(จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในองค์กร  เพ่ือชํวยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) 
จุดอํอน (Weakness)  โอกาส  (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม  (Threat)  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไป
ก าหนดกลยุทธ์การท างาน   น าไปสูํการก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมองค์กร  โดยใช๎ SWOT Analysis  โดยพิจารณาจากสภาพแวดล๎อมองค์กร 
ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน   ดังนี้ 

(๑) ปัจจัยภายนอกองค์กร  ได๎แกํ  
 ๑.๑ กฎหมาย  
 ๑.๒ การเมือง  
 ๑.๓ เศรษฐกิจ  
 ๑.๔ สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
 ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

(๒) ปัจจัยภายในองค์กร   ได๎แกํ  
 ๒.๑ โครงสร๎างขององค์กร 
 ๒.๒ นโยบายผู๎บริหาร 
 ๒.๓ การบริหารจัดการ 
 ๒.๔ ทรัพยากรบุคลากร 
 ๒.๕ การบริการสาธารณะ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
โอกาส (O) 
๑) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎  อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น 
๒) พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล ก าหนดให๎ นายก อบต.มีวาระการด ารงต าแหนํง 

คราวละสี่ปี  เป็นการเปิดโอกาสให๎บุคคลที่มีความรู๎ความสามารถเข๎ามาบริหารงานและพัฒนาท๎องถิ่น 
๓)  เป็นองค์กรทีมีหน๎าที่ให๎บริการสาธารณะแกํประชาชนอยํางใกล๎ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
๔)  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เชํน แหลํงน้ าที่สมบูรณ์มีความหลากหลายเพียงพอตํอความต๎องการ

บริโภค-อุปโภคของประชาชน และเหมาะแกํการปลูกพืชได๎ทุกชนิด 
๕)  มีเส๎นทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมตํอไปยังแหลํงทํองเที่ยวหลายแหํงเหมาะแกํการสํงเสริมการค๎า

ชุมชนและพัฒนาเป็นประตูสูํแหลํงทํองเที่ยว 
๖)  มีสถานศึกษาอยูํในพื้นที่ตั้งแตํระดับกํอนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษาซึ่งมีความพร๎อมและมีศักยภาพ

ในการจัดการศึกษา 
๗)  มีกลุํม องค์กรประชาชน ชมรมตํางๆ ที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
๘)  มีวัดหลายแหํงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีความสามัคคีรํวมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี 

อันดีงาม 



 

อุปสรรค (T) 
๑) การถํายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจากหนํวยงานตํางๆ ยังขาดเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบที่มีความรู๎ 

เฉพาะด๎าน 
๒)  การบริหารงานโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งท าให๎นโยบายไมํมีความตํอเนื่อง 
๓)  มีระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎องคํอนข๎างมากท าให๎การด าเนินงานไมํคลํองตัว ตอบสนองความต๎องการ

ของประชาชนได๎ไมํเต็มที่ 
๔)  ขาดการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ  IT ในการให๎บริการประชาชนแบบ one stop service 
๕)  การมีสํวนรํวมในการคิดการตัดสินใจและการตรวจสอบการบริหารงานของภาคประชาชนยังมีน๎อย 
๖)  การแพรํระบาดของยาเสพติดในวัยรุํน 
๗)  เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลระดับกลาง  งบประมาณรายได๎มีจ านวนน๎อย แตํความต๎องการของ

ประชาชนมีมากท าให๎ไมํสามารถตอบสนองความต๎องการได๎ครอบคลุม 
 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
จุดแข็ง  (S) 
๑) เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร๎างที่ชัดเจน  ครอบคลุมอ านาจหน๎าที่ตามภารกิจ  และมีระเบียบข๎อ 

กฎหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๒)  เจ๎าหน๎าที่ผํานการฝึกอบรมความรู๎เรื่องระเบียบปฏิบัติหน๎าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย

อยํางเครํงครัด 
๓)  เป็นหนํวยงานที่อยูํใกล๎ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึงสามารถเข๎าถึงความต๎องการของประชาชนและ

สามารถแก๎ไขปัญหาได๎เร็ว 
๔)  สภาองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถบัญญัติข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายและข๎อบัญญัติท๎องถิ่น

เพ่ือการพัฒนาได๎ภายใต๎กรอบกฎหมาย 
๕)  มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงานพร๎อมใช๎งาน

ท าให๎เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
๖)  ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุมพนักงานเพ่ือแจ๎งให๎ทราบเรื่องตํางๆ และติดตามผลการ

ท างานของแตํละสํวนเพื่อปรึกษาหารือรํวมกันประจ าทุกเดือน 
๗)  มีการท างานโครงการหลักประกันสุขภาพต าบลรํวมกันกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเพ็กใหญํ 
จุดอ่อน  (W) 
๑) การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ   ท าให๎เสี่ยงตํอการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 
๒) โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต๎องการของประชาชนมีจ านวนมาก แตํไมํสามารถปฏิบัติ 

ได๎ครบถ๎วนขาดประสิทธิภาพ 
๓) การด าเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและนโยบายตํางๆ ของรัฐบาลมีจ านวนมากท าให๎ความ 

รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น แตํงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
๔) ผู๎บริหารสามารถก าหนดนโยบายที่มีความยืดหยุํนตามสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเสี่ยง 

ตํอการตัดสินใจผิดพลาด 



 

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
โดยภาพรวมขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํประชาชนในต าบลมีความเข๎าใจเกี่ยวกับ 

ภารกิจในการพัฒนาต าบลและเห็นความส าคัญตํอการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนามากขึ้น   แตํเนื่องจากขนาด
ของพ้ืนที่ต าบลมีขนาดใหญแํละเป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ้ าซากท าให๎ประชาชนเดือดร๎อนในเรื่องของ
การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร   เกิดปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรไมํได๎ตาม
เปูาหมาย   กํอให๎เกิดปัญหาความยากจนและมีหนี้สินตามมาเป็นจ านวนมาก   ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
การสาธารณสุขดีขึ้นตามล าดับ และมีการกระจายการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานการสัญจรภายในหมูํบ๎านทาง
เชื่อมระหวํางหมูํบ๎านแตํยังไมํครบถ๎วน สมบูรณ์ทุกเส๎นทาง  ด๎วยงบประมาณของท๎องถิ่นที่มีอยูํอยํางจ ากัด                 
การบริหารจัดการในการแก๎ไขปัญหาจึงต๎องวางมาตรการแนวทางการบริหารในอนาคตให๎ทันและตอบสนองกับ
ความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนนุ 
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความ

มั่นคงและมคีวามสามารถทางการแขํงขัน 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง  

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองชําง  
  ด๎านการเศรษฐกิจ ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
กองชําง ส านักงานการไฟฟูา 

สํวนภูมภิาคอ าเภอพล/ 
ส านักงานการประปา 
สํวนภูมภิาคอ าเภอพล 

  ด๎านการเศรษฐกิจ ๑.๔ แผนงานการเกษตร 
 

สน.ปลดั กองทุน 
ขุดสระน้ าในไรํนาระดับต าบล 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน 
และสังคมที่มีคณุภาพ 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๒.๑ แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สปสช 

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

สน.ปลดั/                                         
กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สปสช 

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

สน.ปลดั/                                         
กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๒.๔ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

สน.ปลดั สนง.พลังงานจังหวัดขอนแกํน 



 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนนุ 
  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 

  ด๎านการเศรษฐกิจ ๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

กองชําง  

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
 

สน.ปลดั สนง.พลังงานจังหวัดขอนแกํน 

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

สน.ปลดั/กองชําง 
 

สนง.พลังงานจังหวัดขอนแกํน 

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๓.๓ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

สน.ปลดั สนง.พลังงานจังหวัดขอนแกํน 

  ด๎านการเศรษฐกิจ ๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

สน.ปลดั/กองชําง 
 

 

  ด๎านการเศรษฐกิจ ๓.๕ แผนงานการเกษตร 
 

สน.ปลดั/กองชําง 
 

สนง.พลังงานจังหวัดขอนแกํน 

๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด๎านบริหารงานท่ัวไป ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

สน.ปลดั/                                         
กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

สน.ปลดั  

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๔.๓ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

สน.ปลดั  

  ด๎านการเศรษฐกิจ ๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

กองชําง  



 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนนุ 
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 
ด๎านบริหารงานท่ัวไป ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
สน.ปลดั/กองคลัง  

  ด๎านบริหารงานท่ัวไป ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

สน.ปลดั  

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๕.๓ แผนงานการศึกษา 
 

สน.ปลดั  

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๕.๔ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

สน.ปลดั  

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๕.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สน.ปลดั  

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสูํมหานคร 
แหํงอาเซียน 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๖.๑ แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

  ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๖.๒ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

สน.ปลดั  

รวม      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 

 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถ   
ทางการแขํงขัน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑.๔ แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

- 

- 

 

15 

- 

 

 

 

- 

- 

 

๒,๙๓๕,๐๐๐ 

- 

 

 

 

- 

1 

 

40 

- 

 

 

 

- 

500,000 

 

39,823,000 

- 

 

 

 

2 

- 

 

45 

4 

 

 

 

 

60,000 

- 

 

16,531,000 

210,000 

 

 

 

2 

3 

 

87 

5 

 

 

 

60,000 

2,053,000 

 

95,250,000 

240,000 

 

 

 

2 

- 

 

75 

5 

 

 

 

60,000 

- 

 

20,214,180 

240,000 

 

 

 

6 

4 

 

262 

14 

 

 

 

180,000 

2,553,000 

 

174,753,180 

690,000 

รวม 15 ๒,๙๓๕,๐๐๐ 41 40,323,000 51 16,801,000 97 97,603,000 82 20,514,180 286 178,176,180 

แบบ  ผ.๐๑ 



 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน 

และสังคมที่มีคุณภาพ 

๒.๑ แผนงานการศึกษา 

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๒.๔ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

๑๐ 

5 

8 

4 

5 

 

- 

 

 

๓,๔๑๒,๖00 

495,000 

13,397,800 

350,000 

560,000 

 

- 

 

 

1๓ 

8 

๘ 

4 

5 

 

- 

 

 

๓,๖๒๕,๖00 

545,000 

14,0๕3,400 

310,000 

610,000 

 

- 

 

 

๑๑ 

7 

๘ 

8 

4 

 

- 

 

 

๓,๕๓๕,๖00 

3๒0,000 

14,๗๑6,600 

800,000 

570,000 

 

- 

 

 

๑๑ 

7 

๘ 

9 

4 

 

2 

 

 

 

๓,๕๓๕,๖00 

3๒0,000 

14,๗๑6,600 

835,000 

570,000 

 

495,000 

 

 

๑๑ 

7 

๘ 

9 

4 

 

- 

 

 

๓,๕๓๕,๖00 

3๒0,000 

14,๗๑6,600 

835,000 

570,000 

 

- 

 

 

๕6 

34 

๔๐ 

34 

22 

 

2 

 

 

1๗,๖๔๕,๐00 

๒,๐๐0,000 

71,๖01,000 

3,130,000 

2,880,000 

 

495,000 

รวม 3๒ 1๘,๒๑๕,๔00 3๘ 1๙,๑๔๔,๐00 3๘ 1๙,๙๔๒,๒00 ๔๑ ๒๐,๔๗๒,๒00 3๙ ๑๙,๙๗๗,๒00 1๘๘ 9๗,๗๕๑,๐00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ    

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

เพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 

๓.๑ แผนงานการศึกษา 

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

๓.๓ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

๓.๕ แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

- 

2 

- 

3 

2 

 

 

 

- 

100,000 

- 

453,000 

40,000 

 

 

 

- 

2 

- 

- 

1 

 

 

 

 

- 

130,000 

- 

- 

710,000 

 

 

 

- 

3 

- 

- 

2 

 

 

 

 

- 

380,000 

- 

- 

203,000 

 

 

 

1 

4 

1 

- 

23 

 

 

 

30,000 

410,000 

210,000 

- 

29,981,000 

 

 

 

1 

4 

1 

- 

3 

 

 

 

30,000 

410,000 

210,000 

- 

530,000 

 

 

 

2 

15 

2 

๓ 

31 

 

 

 

60,000 

1,430,000 

420,000 

๔๕๓,๐๐๐ 

31,464,000 

รวม 7 593,000 3 840,000 5 583,000 29 30,631,000 9 1,180,000 5๓ 33,๘๒๗,000 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

8 

1 

1 

 

 

565,000 

600,000 

30,000 

 

 

6 

1 

- 

 

 

185,000 

300,000 

- 

 

 

5 

1 

- 

 

 

410,000 

300,000 

- 

 

 

11 

1 

- 

 

 

871,000 

300,000 

- 

 

 

5 

1 

- 

 

 

210,000 

300,000 

- 

 

 

35 

5 

1 

 

 

2,241,000 

1,800,000 

30,000 



 

๔.๓ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - 

 

- 1 525,000 - - - 

 

- 1 

 

525,000 

รวม 10 1,195,000 7 485,000 7 1,235,000 12 1,171,000 6 510,000 42 4,596,000 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

๕.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

๕.๓ แผนงานการศึกษา 

๕.๔ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ

ชุมชน 

๕.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

 

 

 

1 

3 

2 

3 

- 

 

 

20,000 

50,000 

40,000 

304,000 

- 

 

 

2 

3 

- 

3 

- 

 

 

50,000 

50,000 

- 

274,000 

- 

 

 

 

1 

3 

- 

2 

- 

 

 

40,000 

50,000 

- 

250,000 

- 

 

 

1 

2 

- 

2 

- 

 

 

40,000 

40,000 

- 

250,000 

- 

 

 

1 

2 

- 

2 

- 

 

 

40,000 

40,000 

- 

250,000 

- 

 

 

6 

13 

2 

12 

- 

 

 

190,000 

230,000 

40,000 

1,328,000 

- 

รวม 9 414,000 ๘ 374,000 6 340,000 5 330,000 5 330,000 33 1,788,000 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสูํมหานคร
แหํงอาเซียน 

๖.๑ แผนงานการศึกษา 

๖.๒ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

2 

1 

 

 

140,000 

20,000 

 

 

 

2 

1 

 

 

140,000 

20,000 

 

 

4 

2 

 

 

280,000 

40,000 

รวม - - - - - - 3 160,000 3 160,000 6 320,000 

รวมทั้งสิ้น 7๓ 2๓,๓๕๒,๔00 9๗ 6๑,๑๖๖,๐00 10๗ 3๘,๙๐๑,๒
00 

18๗ 1๕๐,๓๖๗,๒00 14๔ 4๒,๖๗๑,๓๘
0 

๖๐๘ 31๖,๔๕๘,180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑.การพัฒนาเมืองและชุมชน  ๒.การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ๕.การพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการอบรม 

การจัดท าผังเมืองรวม 
-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู ๎
-เพื่อเป็นการวางแผน 
การใช๎ประโยชน์ที่ดิน 

๑.จัดอบรมประชาชน 
จ านวน  ๕๐  คน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนประชาชน 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-มีการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
อยํางถูกตอ๎ง 
และค๎ุมคํา 
 

กองชําง 

๒ โครงการส ารวจแนวเขต 
และการท าแนวเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  อบต.เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อให๎แนวเขตต าบลหมูํบา๎น
และที่สาธารณะในหมูํบ๎านมี
ความชัดเจนขึ้น 
 

๑.ส ารวจแนวเขต 
หมูํที่ ๑ – ๑๑ 
๒.ส ารวจแนวเขตต าบล
เพ็กใหญ ํ
 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-หมูํบ๎าน  ต าบล 
มีแนวเขตที่ถูกต๎อง
ชัดเจนและงํายตํอ 
การพัฒนา 

กองชําง 

รวม ๒  โครงการ - - - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - - 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

๑.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์โนนแทํนพระ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์
โนนแทํนพระให๎นําอยู ํ
-เพื่อเป็นการสํงเสริม 
การทํองเท่ียว 

บริเวณโนนแทํนพระ 
๑.ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กว๎าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๙๒ ม.หนา
เฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 
๒.ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กว๎าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๕๖๕ ม.หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๑๓๕,๐๐๐ - 
 
 
 
 

-จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-สถานที่โนนแทํนพระเป็น
สถานที่พักผํอนหยํอนใจ ใช๎
ประกอบกิจกรรมของสํวนรวม 
-เป็นสถานที่ศึกษาค๎นควา๎หา
ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมประเพณ ี

กองชําง 
 

๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนน 
หินคลุกภายใน 
โนนแทํนพระ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

บริเวณโนนแทํนพระ 
ขนาดกวา๎ง ๓ ม. ระยะทางยาว
รวม  ๘๕๐ ม.  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
ม. 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 

-จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-สถานที่โนนแทํนพระเป็น
สถานที่พักผํอนหยํอนใจ ใช๎
ประกอบกิจกรรมของสํวนรวม 
-เป็นสถานที่ศึกษาค๎นควา๎หา
ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมประเพณ ี

กองชําง 
 

รวม ๒  โครงการ - - - - - ๒๘๕,๐๐๐ - - - - 

 

 
 



 

๑.๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการจ๎างเหมาวาง

ทํอระบายน้ า  คสล.  
พร๎อมบํอพกั คสล.  หมูํ
ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวม

ขัง 

แยกศาลากลางบ๎าน ถึงถนนทางหลวง

หมายเลข ๒๒๓๓                                           

-วางทํอ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø 

๐.๔๐ ม. จ านวน ๑๙๐ ทํอน และวาง

บํอพัก คสล. จ านวน ๑๙ บํอ ยาวรวม 

๒๐๐ ม.พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

ก าหนด) 

๒๘๒,๐๐๐ - - - - -จ านวนทํอระบายน้ า

และบํอพกัที่ด าเนินการ 

-มีทํอระบายน้ าและบํอพักที่

ได๎มาตรฐานไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

๒ โครงการซํอมแซมถนน
หินคลุก               หมูํ
ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน            

ใช๎สัญจรไป-มา                

ได๎สะดวก 

สายเช่ือมต าบลเกาํง้ิว                    

โดยลงหินคลุก จ านวน ๓ ชํวง           

ชํวงที่ ๑ กว๎าง ๓ ม.ยาว ๑๗๐ ม.ชํวงที่ 

๒ กวา๎ง ๓ ม.ยาว ๕๐ ม.ชวํงที่ ๓ กวา๎ง 

๒ ม.ยาว ๖๐๐ ม.ทุกชํวงหนา ๐.๑๐ ม.

หรือมีปริมาณหินคลุกไมํน๎อยกวํา ๑๘๖ 

ลบ.ม.พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบ                 

พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอยีด

ตามแบบแปลน   ที่ อบต. ก าหนด)      

๑๓๔,๐๐๐ - - - - -จ านวนถนนหินคลุก    

ที่ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ                  

ให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-มา

ได๎สะดวก 

กองชําง 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ โครงการขยาย 

ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

สายจากถนนขา๎งโรงเรียนทิศตะวันออก  
ไปถึงสระบัวรีสอร์ท  กว๎างข๎างละ ๑ ม. 
จ านวน  ๕  ชํวง 
-ชํวงที่ ๑ กวา๎ง ๑ ม. ยาว ๙๒ ม.  
-ชํวงที่ ๒ กวา๎ง ๑ ม. ยาว ๙๐ ม.  
-ชํวงที่ ๓ กวา๎ง ๑ ม. ยาว ๒๓๓ ม.  
-ชํวงที่ ๔ กวา๎ง ๑ ม. ยาว ๓๑๙ ม.  
-ชํวงที่ ๕ กวา๎ง ๑ ม. ยาว ๘๒ ม.  
ทุกชํวงหนา ๐.๑๕ ม.หรือมพีื้นที ่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๘๑๖ ตร.ม. ไหลํ
ทางลงหินคลุกกว๎างข๎างละ   
๐.๓๐ ม.พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.
ก าหนด) 
 

- ๔๕๓,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล.          
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถ 
ให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 

   
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนทิศตะวันตกของหมูํบา๎น              

สายจากบ๎านนางอ าพร  คลาคแบลค   ไป

ถึงแยกบา๎นนายสุชาติ                 บุตร

ตะคาม     ผิวจราจรกวา๎ง  ๕ ม. ยาว 

๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  ๙๑๐  ตร.ม. ไหลํ

ทางลงหินคลุกกว๎างข๎างละ  ๐.๒๐ ม. และ

วางทํอระบายน้ า คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ 

Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน ๙ ทํอน พร๎อมติดตั้ง

ปูายโครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่ อบต. ก าหนด)      

- ๔๗๐,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน 
คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ 
ให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชน            
ใช๎สัญจรไป-มา                    
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางบาง  ดวงพยพั    ไปถงึ

ถนนทางด๎านทิศตะวันออก ขนาดกว๎าง  ๓ 

ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. และทาง

เช่ือมจ านวน ๔ ชวํง รวมพื้นที ่ ๑๒ ตร.ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ

น๎อยกวํา  ๓๗๕ ตร.ม.  แล๎ววางทํอระบาย

น้ า คสล.ปากลิ้นรางชั้น ๓   Ø ๐.๔๐ ม.  

จ านวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ทอํน รวม ๑๒ 

ทํอน พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน     ที่ อบต. 

ก าหนด)          

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนถนน 
คสล.ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ 
ให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖ โครงการขยายถนน 

คสล. พร๎อมกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  
หมูํที่ ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)     
   

-เพื่อให๎ประชาชน          
ใชส๎ัญจรไป-มา                    
ได๎สะดวก 

สายจากสี่แยกบา๎นนางน๎อย   
เทพมะที  ไปถึงสี่แยกสระวัดประทุม
วัน  ขนาดกว๎าง                     
๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. ลกึเฉลี่ย  
๐.๔๐ ม.                

- - ๔๔๒,๐๐๐ - - -จ านวน
ถนน คสล.
และรํอง
ระบายน้ า            
ที่ด าเนินการ 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 
-มีรํองระบายน้ า 
ที่ได๎มาตรฐาน 
ไมํมีน้ าทํวมขัง 
 

กองชําง 

๗ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า คสล.   
หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง สายจากบ๎านนายเวียนชยั             
แกํนสา  ไปถึงศาลากลางบา๎น ขนาด
กว๎าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๙๐ ม. ลึก
เฉลี่ย  ๐.๔๐ ม.     
 
            

- - - ๓๕๒,๐๐๐ - -จ านวนรํอง
ระบายน้ า 
คสล. ที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ า 
ที่ได๎มาตรฐาน 
ไมํมีน้ าทํวมขัง 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายจากนานายชาญณรงค์            
ตุํนปุา  ไปถึงล าห๎วยหลุบมํวงขนาด
กว๎าง   ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๗๘๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

๙ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

ซอยนายบญุสํง  เทพมะท ี
ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม. ยาว           
๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๔๔๐,๐๐๐ - 
 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๐ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

ซอยนางปุุน  เขํงพิมล 
ขนาดกวา๎ง ๒ ม. ยาว                   
๒๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๒๙,๐๐๐ - 
 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๑ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

ซอยนายจันทร ์ ประจลหาญ 
ขนาดกวา๎ง ๒ ม. ยาว ๒๕ ม.   
หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๒๗,๕๐๐ - 
 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

ซอยนางสุข  ปัชชาเขียว 
ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๕ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  
 

- - - ๒๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน 
คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๓ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

ซอยนายวาสนา  เทพมะท ี
ขนาดกวา๎ง ๒ ม. ยาว ๒๘ ม.  
หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - ๓๐,๐๐๐ - 
 

-จ านวนถนน 
คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๔ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกสระบัวรีสอร์ท  ไป
ถึงสระใหมํ   ขนาดกวา๎ง                
๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา                
๐.๑๕ ม. 

- - - ๗๘๘,๐๐๐ - -จ านวนถนน 
คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๕ โครงการขยาย 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)                         

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๒๓๓  ไปถึงสี่แยกบ๎านนายประดิษฐ์  
กองทอง ขนาดกว๎างขา๎งละ ๑ ม. ยาว 
๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
 

- - - ๙๕,๐๐๐ - -จ านวนถนน 
คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอ
บหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑
๖ 

โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล.   
หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มา ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางนพรัตน์  นาหก   ไป
ถึงสี่แยกบ๎านนายวิมล  สุภกุล   
ชํวงที่ ๑ ขนาดกวา๎ง ๕ ม. ยาว ๓๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
ชํวงที่ ๒ ขนาดกวา๎ง ๕ ม. ยาว ๑๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  
 

- - - ๒๖,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑
๗ 

โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล.   
หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มา ได๎สะดวก 

สายจากแยกถนนทางหลวงหมายเลข  
๒๒๓๓  ไปทางด๎าน 
ทิศตะวันออกวัดประทุมวัน   
ขนาดกวา๎ง ๕ ม. ยาว ๑๕ ม.                                
หนา ๐.๑๕ ม.  
 

- - - ๕๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน  
คสล. 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑
๘ 

โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.  หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มา ได๎สะดวก 

สายจากสี่แยกบา๎นนายวิมล   สุภกุล   
ไปถึงสระวัดประทุมวัน  ขนาดกว๎าง 
๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - ๔๑๖,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอ
บหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๙ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มา ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายสุชาติ                       

บุตรตะคาม  ไปถึงสามแยก               

ทางไปล าห๎วยหลุบมํวง                      

ขนาดกวา๎ง  ๒.๕๐ ม. ยาว๕๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ  
ให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๐ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า คสล.   
หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 
 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง สายจากสี่แยกบา๎นนายเกณฑ์          

นาโสม  ไปถึงบา๎นนางอ าพร  คลาค

แบลค     ขนาดกวา๎ง  ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๒๔๐ ม.           ลึกเฉลี่ย  

๐.๔๐ ม.                

- - - - ๔๔๐,๐๐๐ -จ านวนรํองระบาย
น้ า คสล. ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ า 
ที่ได๎มาตรฐาน 
ไมํมีน้ าทํวมขัง 
 

กองชําง 

๒๑ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายคันดินล าห๎วยโสกน้ าขาวขนาด

กว๎าง  ๒.๕๐ ม. ยาว           ๗๑๐ 

ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๑๒๗,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๒ โครงการปรับปรุง

ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายไปนานายสุข   สอนฤทธิ์ ขนาด
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๔๘๐ ม.  
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
 

- - - - ๕๙,๐๐๐ 
 
 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

๒๓ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายล าหว๎ยทางควายทางทิศเหนือของ
หมูํบ๎าน  ขนาดกว๎าง           ๒ ม. ยาว 
๖๕๐ ม. หนาเฉลี่ย          ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๘๔,๕๐๐ 
 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

๒๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายจากสี่แยกนานายวาสนา 
เทพมะที  ไปถึงนานายหน ู 
โสมก าดัด  ขนาดกว๎าง ๓ ม. ยาว  
๒๐๐ ม.  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  ม. 

- - - - ๓๙,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

๒๕ โครงการปรับปรุง

ซํอมแซมถนนหินคลุก  

หมูํที่ ๑                             

(แผนชุมชน ม.๑) 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-

มาได๎สะดวก 

สายจากนานางบุญรอด  นาชิต                 

ไปถึงนานายลิขิต  คลังหมั่น  ขนาด

กว๎าง  ๒.๕๐  ม.  ยาว  ๘๕๐  ม. หนา

เฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. พร๎อมติดตั้งปูาย

โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลน              

ที่ อบต. ก าหนด)      

- - - - ๑๖๙,๐๐
๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๖ โครงการปรับปรุง

ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายคันดินล าห๎วยหลุบมวํง 
จ านวน  ๒  ชํวง 
ชํวงที่ ๑ ทิศตะวันออก 
ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม.ยาว ๙๗๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
ชํวงที่ ๒ ทิศตะวันตก 
ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม.ยาว ๙๘๕ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
 

- - - - ๓๕๑,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๗ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มา ได๎สะดวก 

สายข๎างวัดประทุมวัน 
ขนาดกวา๎ง  ๓ ม. ยาว ๑๕๗ ม. หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๔๐,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ  
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๘ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มา ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกนาผู๎กองโกวิทย์ 
ลาเสือ  ไปถึงนานางเกษร  ประเสริฐ  
ขนาดกวา๎ง  ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๙๐ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๕๓,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ  
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๙ โครงการกํอสร๎าง 

สวนสาธารณะ หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎มีที่ในการออก
ก าลังกายและพกัผํอน
หยํอนใจ 

บริเวณสระดอนหมาใน 
กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง  
๒.๕๐ ม.ยาว ๔๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  พื้นที่โดยรอบ 
 
 

- - - - ๕๙๘,๐๐๐ -จ านวนสวนสาธารณะ ที่
กํอสร๎าง 
 

-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  มีสุขภาพ
แข็งแรง  

กองชําง 

๓๐ โครงการขุดรํองระบายน้ า
ธรรมชาติ (รํองดิน)                        
หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 
 
 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง ขุดรํองดินแก๎ไขปัญหาน้ าทํวม 
ภายในหมูบํ๎าน  ขนาดกวา๎ง  ๐.๕๐ 
ม. ยาว ๓,๓๕๐ ม.               ลกึ
เฉลีย่ ๐.๔๐ ม. 

- - - - ๔๕,๐๐๐ -จ านวนรํองระบายน้ าที่
ด าเนินการ 

-มีรํองระบายน้ า 
ไมํมีน้ าทํวมขัง 
 

กองชําง 

๓๑ อุดหนุนส านักงานการ
ประปาสํวนภูมิภาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตประปาภูมิภาค   
หมูํที่ ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า                  
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

สายภายในหมูํบา๎น 
ระยะทางยาว  ๔,๕๐๐ ม. 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที่ด าเนินการ -มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงาน 
การประปา 
สํวนภูมิภาค 
อ าเภอพล 

 
 
 



 

  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๒ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการไฟฟูา
แสงสวํางสาธารณะ  หมูํที ่ ๑                        
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให๎มีไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะตามจุดเสี่ยง
ภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน   ๖  จุด 
๑.หน๎าปากซอยบา๎น            
นางบาง  ดวงพยัพ 
๒.บ๎านนางสุดใจ ตุํนปุา 
๓.บ๎านนางหนูเวียง            
จอมอาจ   
๔.บ๎านนายนกิร               
ตีระมาตย ์  
๕.บ๎านนางปูุน เขํงพิมล 
๖.หน๎าวัดประทุมวัน 
 

- - ๓๐,๐๐๐ - - -จ านวนไฟฟูา          
แสงสวํางสาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาูใช๎อยาํง
ทั่วถึงและมีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๓ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการขยาย
เขตไฟฟูาการเกษตร 
หมูํที่ ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อขยายเขตไฟฟาู
การเกษตรให๎เกษตรกร มี
ไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 

จ านวน   ๕  สาย 
๑.สายจากสามแยกนานาย
ชาญณรงค์ ตุํนปุา                
ไปถึงล าห๎วยหลบุมํวง 
ระยะทางยาว ๕๐๐ ม. 
๒.สายจากบ๎านนายสมร พัดไธ
สง  ไปถึงนานางหวาน คลัง
หมั่น 
ระยะทางยาว  ๑,๑๐๐ ม. 
๓.สายจากนานายกลม           
นุชิตภาพ ไปถึงนานายหนู  
โสมก าดัด  ระยะทางยาว 
๒๕๐ ม. 
๔.สายจากสามแยกสระบวัรี
สอร์ท  ไปถึงบ๎านนาย          
เกิดสิทธิ์  ศรีสงคราม 
ระยะทางยาว  ๑๕๐ ม. 
๕.สายไปเชื่อมต าบลเกําง้ิว 
ระยะทางยาว  ๑,๓๐๐ ม. 
 

- -  
๑๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๖๔,๐๐๐ 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๓๐,๐๐๐ 

- - -จ านวนขยายเขตไฟฟาู
เพื่อการเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๔ โครงการกํอสร๎างถนน 

คสล.  หมูํที่  ๒(แผน

ชุมชน  ม.๒) 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-

มาได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางสงํา  ค าชมภู                   

ไปถึงสระเย็น  จ านวน ๓ ชํวงชํวงที่ ๑  

ผิวจราจรกว๎าง ๔ ม. ยาว ๑๗๙ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ชํวงที่ ๒ ผิวจราจร

สํวนทางเช่ือม ๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ 

ม.                            ชํวงที่ ๓ รื้อ

ถอน คสล.เดิม แล๎วเทคอนกรีตกว๎าง 

๓ ม. ยาว                ๕ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ

น๎อยกวํา ๗๓๙ ตร.ม. และวางทํอ

ระบายน้ า คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø  

๐.๔๐ ม. จ านวน ๖ ทํอน                 

ไหลํทางลงหินคลุกกว๎างข๎างละ ๐.๒๐ 

ม.พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

ก าหนด)      

- ๓๘๗,๐๐๐ - - - จ านวนถนน คสล.            

ที่กํอสร๎าง 

มีถนนที่ได๎มาตรฐานให๎

ประชาชนใช๎สัญจรไป-

มา ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๕ โครงการกํอสร๎างรํอง

ระบายน้ า คสล. 
หมูํที่  ๒                  
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง สายจากบ๎านนางอุบล  
วรรณหาญ  ไปถึงสระเย็น 
(ฝั่งทางทิศเหนือ)  
กว๎าง ๐.๕๐ ม.ยาว ๒๓๒ ม.          
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.และวางทํอระบาย
น้ า คสล.ปากลิ้นราง 
ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ ม. จ านวน             
๓๔  ทํอน พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด)      

- ๔๗๑,๐๐๐ - - - -จ านวนรํองระบาย
น้ า คสล. ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

๓๖ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนหินคลุก                 
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)       
      

-เพื่อให๎เกษตรกรใช๎ถนนเป็น
เส๎นทางในการขนย๎ายผลผลิต
ทางการเกษตรได๎สะดวก 
 

สายคันดินล าห๎วยสีดอ 
ชํวงนานายค าบุํน  พิมพ์ท ามา  ไปถึง
นา พ.ต.ท.วาส  วารสิทธิ์   
-โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล๎วลงหิน

คลุก กวา๎ง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๗๐ ม. 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรอืมีปริมาณหิน

คลุก                                  ไมํ

น๎อยกวํา  ๑๖๗.๕๐ ลบ.ม.                  

และเกลี่ยเรียบ พร๎อมติดตั้งปูาย

โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่ อบต. ก าหนด) 

- ๑๒๕,๐๐๐ - - - จ านวนถนนหินคลุก 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่ให๎เกษตรกร
สามารถขนยา๎ยผลผลิต
ทางการเกษตร 
ได๎สะดวก 

กองชําง 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๗ โครงการกํอสร๎างศาลา

อเนกประสงค์  หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อให๎มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ภายในหมูบํ๎าน 
 

บริเวณถนนสายกลางบ๎าน 
ขนาดกวา๎ง  ๘ ม. ยาว ๑๕ ม. สูง 
๔.๗๐ ม. พร๎อมติดตั้ง   ปูายโครงการ 
 
 

- - ๔๘๐,๐๐๐ - - -จ านวนศาลา
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีสถานที ่
จัดกิจกรรมของหมูํบา๎น 

กองชําง 

๓๘ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า             หมูํ
ที่  ๒                  
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง สายจากบ๎านนายบุญถม 
ทุมเที่ยง  ไปถึงสระเย็น  
ขนาดกวา๎ง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม. 
ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ ม. 
 
 

- 
 

- ๔๓๐,๐๐๐ - - -จ านวนรํองระบาย
น้ าที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๙ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล. หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางนาง               
บุตรตะวงษ์  ไปถึงสระเย็น  ขนาด
กว๎าง ๔  ม. ยาว  ๑๒๗ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม.  

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล.  
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๔๐ โครงการยกระดับ 
ถนน คสล. หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

โดยวธิีแอสฟัลตกิคอนกรีตจ านวน  ๒  
สาย 
๑.สายจากบ๎านนายบรรจง    
วรรณหาญ  ไปถึงแยกศาลากลางบ๎าน  
กว๎างเฉลี่ย  
๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ 
ม. 
๒.สายจากบ๎านนายประเสริฐ    
สีสุวอ  ไปถึงที่ท าการกองทุนหมูํบ๎าน 
ม.๑๐  กว๎างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย               ๐.๐๔ ม.  
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๗๘๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน คสล.  
ที่ด าเนินการ 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๑ โครงการปรับปรุง

ซํอมแซมถนน คสล. หมูํ
ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)    
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายจากทางเข๎าหมูบํ๎าน 
ไปถึงบ๎านนางสมนึก  คริบเงิน 
ขนาดกวา๎ง  ๕ ม. ยาว  ๒๑๕ ม. หนา 
๐.๐๔ ม. 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล.  
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๔๒ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล. หมูํ
ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)    
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

โดยวธิีแอสฟัลตกิคอนกรีต 
สายจากสี่แยกศาลากลางบ๎าน  ไปถึง
บ๎านสิบเอกวสันต์   
ปะวะระ  กว๎างเฉลี่ย ๕ ม.  
ยาว ๑๘๐ ม. หนาเฉลีย่  
๐.๐๔ ม. 
 

- - - ๔๖๓,๕๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๔๓ โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค์  หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 
 

-เพื่อให๎มีสถานทีจ่ัด
กิจกรรมภายในหมูํบา๎น 
 

บริเวณวัดไทยสถิตย ์
ขนาดกวา๎ง  ๘ ม. ยาว ๑๕ ม. สูง  
๔.๗๐ ม. 

- - - - ๔๘๐,๐๐
๐ 

-จ านวนศาลา
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีสถานที ่
จัดกิจกรรมของหมูํบา๎น 

กองชําง 

 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๔ โครงการขยายถนน 

คสล.  หมูทํี่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)    
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกบ๎านนางสงํา 
ค าชมภู   ไปถึงบ๎านนายมานิตย์  จัน
ทะวง  ขนาดพื้นที่  ๖๕            ตร.
ม. 

- - - - ๔๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๔๕ โครงการซํอมแซมถนน
หินคลุก                    
หมูํที่ ๒                
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มาได๎สะดวก 

ซอยบ๎านนายณัฐวุฒิ   
วรรณวิจิตร   ไปประปาหมูบํ๎าน  
ขนาดกวา๎ง  ๒.๕๐ ม. ยาว           
๖๕ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๑๕,๐๐๐ -จ านวนถนนหิน
คลุก 
ที่ซํอมแซม 

มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๔๖ โครงการปรับปรุงแก๎ไข
รํองระบายน้ า             
หมูํที่  ๒                  
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง สายจากบ๎านนายส าลี  สุขเกษม  ไป
ถึงสระเย็น  ขนาดกวา๎ง  ๐.๕๐ ม.  
ยาว  ๒๕๐  ม.               ลึกเฉลีย่  
๐.๔๐ ม. 

- - - - ๔๘๐,๐๐๐ -จ านวนรํองระบาย
น้ า 
ที่ปรับปรุงแก๎ไข 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๗ โครงการปรับปรุง

ซํอมแซมถนน                 
หินคลุก  หมูํที ่๒                
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อให๎ประชาชน ใช๎
สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

จ านวน  ๕  สาย 
๑.สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ขก 
๔๐๗๖ บริเวณข๎างโรงสีข๎าวชุมชน  ไปถงึ
บ๎านนาคสะดุ๎ง  ขนาดกว๎าง  ๒.๕๐ ม.ยาว 
๑,๙๐๐ ม.          หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
๒.สายนานายตุํน  ตีระมาตย ์  
ไปถึงนานายสมบัติ  อินทร์เฮ๎า 
ขนาดกวา๎ง  ๒ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
๓.สายนานายบุญม ี อปุฮาด   
ไปถึงนานางมยุรีย์  ประโพทิง 
ขนาดกวา๎ง  ๒ ม. ยาว  ๕๒๐  ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
๔.สายนานายอินทร์  บวัศิลา 
ไปถึงนานางแสง  รักใครํ 
ขนาดกวา๎ง  ๒  ม. ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
๕.สายคันดินล าห๎วยสีดอ   จากนานาย
จํอย  เตชะแกว๎   ไปถึงนานายบุญถม  ทุม
เท่ียง ขนาดกว๎าง  ๒  ม. ยาว ๑,๖๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๖๙๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๘ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการไฟฟูา
แสงสวํางสาธารณะ  หมูํที ่ ๒                        
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อให๎มีไฟฟูา          
แสงสวํางสาธารณะตาม
จุดเสี่ยงภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน   ๒๑  จุด 
๑.บ๎านนายทองพูล   ค าคูณ 
๒.ทางเข๎าบ๎านนางผดุงพัน   สีสุวอ 
๓.บ๎านนายใบ ดาราษฎร ์
๔.บ๎านนายประสิทธ์   นาคศรี 
๕.บ๎านนางสุวิชชา    สุรนารถ 
๖.บ๎านนายค าอินทร์  สุดจริง 
(บริเวณกลางบ๎าน) 
๗.บ๎านนางนาง  บุตรตะวงษ์ 
๘.บ๎านนายเช่ือม  บัตรมาตย ์
๙.บ๎านนายบุญมี  อุปฮาด 
๑๐.ทิศตะวันตกวัดไทยสถิตย ์
๑๑.หน๎าวัดไทยสถิตย ์
๑๒.บ๎านนายบุดดี  เทพมะท ี
๑๓.สวนนายทองพูล  พลนงค์ 
๑๔.บ๎านนายหนูกันต์  ทุํงจันทร ์
๑๕.บ๎านนายทองม๎วน  พันธโ์ยศร ี
๑๖.บ๎านนางพนิดา  สมศรี 
๑๗.สายจากหนา๎โรงเรียนไปถึง          
หน๎าโรงสีข๎าวชุมชน  ๕  จุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟูา          
แสงสวํางสาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาู ใช๎
อยํางทั่วถึงและ         
มีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงาน
การไฟฟูา

สํวนภูมิภาค 
อ าเภอพล 

 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖
๕ 

(บาท
) 
 

๔๙ อุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการขยาย
เขตไฟฟูาการเกษตร 
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อขยายเขตไฟฟาู
การเกษตรให๎เกษตรกร มี
ไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 

สายจากบ๎านยานาง 
ไปถึงบ๎านหนองดูํ 
ต าบลลอมคอม 
ระยะทางยาว  ๗๐๐ ม. 
 

- - ๑๘๐,๐๐๐ - - -จ านวนขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๐ โครงการกํอสร๎างถนน 

คสล.  หมูํที่  ๓                   

(แผนชุมชน  ม.๓) 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-

มาได๎สะดวก 

สายจากนานางสุมาลี   ศรีชิน             

ไปถึงล าห๎วยขุมปูน                                            

-ขนาดกว๎าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมํน๎อยกวาํ ๖๓๐ ตร.ม. และไหลํทาง

ลง         หินคลุกกวา๎ง ข๎างละ ๐.๒๐ 

ม. และวางทํอระบายน้ า คสล.  ปาก

ลิ้นรางชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน  ๖ 

ทํอน  พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

ก าหนด) 

๓๒๙,๐๐๐ - - - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๑ โครงการกํอสร๎าง           

ถนน  คสล.  หมูํที่  ๓               

(แผนชุมชน  ม.๓) 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-

มาได๎สะดวก 

สายจากสามแยกส านักสงฆ์          นาค

วิชัย   ไปถึงล าหว๎ยขุมปูน   ผิวจราจร

กว๎าง  ๓.๕  ม. ยาว  ๑๘๐ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย

กวํา ๖๓๐ ตร.ม. ไหลํทางลงหินคลุก

กว๎าง  ข๎างละ  ๐.๒๐ ม. พร๎อมติดตั้ง

ปูายโครงการ (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบต. ก าหนด) 

- ๓๒๑,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ 
ให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา 
ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖
๕ 

(บาท
) 
 

๕๒ อุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า  หมูํที่ ๓ 
(แผนชุมชน  ม.๓) 
                      

-เพื่อขยายเขตไฟฟาูครัวเรือน
ให๎ประชาชน 
มีไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 
 

จ านวน  ๒  สาย                                
๑.สายไปส านักสงฆ์นาควิชยั 
๒.สายไปล าหว๎ยขุมปูน 
ระยะทางยาวรวม  ๑,๔๖๕ ม. 
 
 

- - ๗๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนขยายเขต
ไฟฟูาครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟาู ใช๎
อยํางทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงาน
การไฟฟูา

สํวนภูมิภาค 
อ าเภอพล 

๕๓ โครงการกํอสร๎าง 
ระบบประปาหอถังสูงหมูํที่ 
๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 
 
 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

บริเวณล าห๎วยขุมปูน 
ขนาดกวา๎ง   ๓ ม. ยาว ๓ ม.     
สูง ๙ ม. 

 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - -จ านวนระบบประปา
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีน้ า             
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๔ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  

หมูํที่ ๓ 
(แผนชุมชน  ม.๓) 
                      

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มาได๎สะดวก 

สายจากนานายพัฒนะ                   
ปิดตาระโพธิ์   ไปถึงล าห๎วย            
ขุมปูน  ขนาดกว๎าง              
๓.๕๐ ม. ยาว ๕๗๕ ม.         
หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๙๔๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๕๕ โครงการขยาย 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)    
                      

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มาได๎สะดวก 

สายทางเข๎าหมูบํ๎านไปถึงศาลา
กลางบ๎าน  ขนาดกว๎างขา๎งละ  ๑  
ม. ยาว ๓๙๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๔๐๕,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๕๖ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)  
 
       

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-
มาได๎สะดวก 

สายรอบบา๎นทางทิศใต๎ 
ขนาดกวา๎ง ๔ ม. ยาว               
๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ๑๐๔,๐๐
๐ 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 
 

 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก   หมูทํี่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)                           

-เพื่อให๎ประชาชน              
ใช๎สัญจรไป-มา                
ได๎สะดวก 

จ านวน  ๒  ข๎าง 
๑.สายจากล าหว๎ยขุมปูน 
ไปทางสถานที่ก าจัดขยะ 
และสิ่งปฏิกูล (ฝั่งทางด๎านทิศเหนือ)  
ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๘๖๐ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
๒.สายจากล าหว๎ยขุมปูน 
ไปทางสถานที่ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  
(ฝั่งทางด๎านทิศใต๎) 
กว๎าง ๒.๕๐ ม. ยาว  ๑,๘๖๐ ม. หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๕๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนนหิน
คลุก 
ที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๘ อุดหนุนส านักงาน 

การประปาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการขยาย
เขตประปาภูมภิาค   
หมูํที่ ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า                  
ที่สะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

สายภายในหมูํบา๎น 
ระยะทางยาว  ๑,๙๐๐ ม.    

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - -จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-มีน้ าที่สะอาด
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงาน 
การประปา 
สํวนภูมิภาค 
อ าเภอพล 

๕๙ อุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ  
หมูํที่  ๓                       
(แผนชุมชน ม.๓) 

-เพื่อให๎มีไฟฟูา          แสง
สวํางสาธารณะตามจุดเสี่ยง
ภายในหมูบํ๎าน 

สายจากนานางสุมาลี               
ศรีชิน   ไปถึงส านักสงฆ์  นาค
วิชัย  ระยะทางยาว  ๕๑๐  ม.  
จ านวน  ๘  จุด 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟูา          
แสงสวําง
สาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาู 
ใชอ๎ยํางทั่วถึงและ         
มีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงาน 
การประปา 
สํวนภูมิภาค 
อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖๐ โครงการกํอสร๎างถนนดินผิว

จราจรลงลูกรัง                 

หมูํที่  ๔                                

(แผนชุมชน  ม.๔) 

-เพื่อให๎เกษตรกรใช๎เป็น

เส๎นทางในการ               

ขนย๎ายผลผลิตทางการ

เกษตรได๎สะดวก 

บริเวณทิศตะวันตกหมูํบ๎าน                

ค๎ุมเหนือ  สายจากนานางนงนุช  ย๎อ

ไธสง  ถึงนานายวิศักดิ์                  

ไสวงาม                                           

-โดยถมดิน จ านวน ๔ ชํวง                  

ชํวงที่ ๑ กว๎าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๔๕ ม.

สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.                  ชํวง

ที่ ๒ กว๎าง ๔.๐ ม.ยาว               

๗๕ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.                        

ชํวงที่ ๓ กว๎าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๗๕ ม.

สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. และวางทํอระบาย

น้ า Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน ๔ ทอํน                                    

ชํวงที่ ๔ กว๎าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๑๐ ม.

สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. และวางทํอระบาย

น้ า Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน ๔ ทอํน  

๑๓๘,๐๐๐ - - - - จ านวนถนน

ดิน                  

ที่กํอสร๎าง 

เกษตรกรมีถนนที่        

ใช๎เป็นเส๎นทางในการ

ขนย๎ายผลผลิตทางการ

เกษตรได๎อยํางสะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
   หรือมีปริมาณดินถมไมํน๎อยกวํา ๑,๗๒๔ 

ลบ.ม. แล๎วลงลูกรังกว๎าง ๒.๕๐ ม.ยาว 

๖๐๕ ม.หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ ม.หรือมี

ปริมาณลูกรังไมํน๎อยกวํา  ๒๒๖ ลบ.ม. 

พร๎อมเกลี่ยเรียบและติดต้ังปูายโครงการ  

(รายละเอียดตามแบบแปลน            ที่ 

อบต.ก าหนด) 

        

๖๑ โครงการตํอเติมอาคาร
อเนกประสงค์  หมูทํี่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                     

-เพื่อให๎ประชาชน 
มีสถานที่จัดกิจกรรม 
ของหมูํบ๎าน 

บริเวณค๎ุมเหนือ   
ขนาดกวา๎ง ๑.๕๐ ม.ยาว ๑๒ ม. สูง ๓ 
ม. พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน            ที่ 
อบต.ก าหนด) 
 
 

- ๑๒๕,๐๐๐ - - - -จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์            
ที่ตํอเติม 

-ประชาชนมี
สถานที่ 
จัดกิจกรรมของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  

หมูํที่  ๔                          

(แผนชุมชน  ม.๔) 

เพื่อให๎ประชาชน              

ใช๎สัญจรไป-มา              

ได๎สะดวก 

ข๎างระบบประปาหมูํบ๎าน (ค๎ุมใต๎) ผิว

จราจรกวา๎ง  ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. หรอืมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย

กวํา ๙๐  ตร.ม. ไหลํทางลงหินคลุก

กว๎างข๎างละ  ๐.๒๐ ม. (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที ่อบต. ก าหนด)      

- ๔๖,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๖๓ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                         

-เพื่อให๎ประชาชน               
ใช๎สัญจรไป-มา               
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายทอง  ศรีกุดเรือ  ไปถึง
บ๎านนายสมชาย  เทียบอาจ 
ขนาดกวา๎ง ๓ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา ๒๑๐ ตร.ม. ไหลํทางลงหินคลุก
กว๎างข๎างละ ๐.๓๐ ม.และวางทํอระบาย
น้ า คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม.
จ านวน  
๔ ทํอน พรอ๎มติดต้ังปูายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน            ที่ 
อบต.ก าหนด) 
 

- ๑๑๓,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖๔ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า  หมูํที่ ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔) 
                      

-เพื่อขยายเขตไฟฟาู
ครัวเรือนให๎ประชาชน 
มีไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 
 

จ านวน  ๒  สาย                                
๑.สายจากบ๎านนายทอง  ศรีกุดเรือ ไปถึง
บ๎านนายสมชาย  เทียบอาจ 
ระยะทางยาว  ๘๐ ม. 
๒.สายจากนานางนงนุช  ย๎อไธสงค์  ไปถึง
นานายวิศักดิ์  ไสวงาม 
ระยะทางยาว  ๔๕๐ ม. 
 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนขยาย
เขตไฟฟูา
ครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟาู 
ใชอ๎ยํางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงาน
การไฟฟูา

สํวนภูมิภาค 
อ าเภอพล 

๖๕ โครงการกํอสร๎างถนนหิน
คลุก  หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                         

-เพื่อให๎ประชาชน              
ใช๎สัญจรไป-มา               
ได๎สะดวก 

บริเวณปากทางเข๎าสระแก 
ขนาดกวา๎ง  ๔ ม. ยาว ๒๖๕ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- - ๗๘,๐๐๐ - - -จ านวนถนนหิน
คลุก 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖๖ โครงการกํอสร๎าง 

ระบบประปาผวิดินขนาด
เล็ก  หมูํที่ ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 
 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

บริเวณวัดสามัคคี   
ขนาด  ๕  ลบ.ม.  ตํอชั่วโมง 

- - - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - -จ านวนระบบประปาที่
กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีน้ า             
ที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๖๗ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)        
 
                  

-เพื่อให๎ประชาชน              
ใช๎สัญจรไป-มา                 
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายเสมอ  สายพัน 
ไปถึงบ๎านนายบุญเตียง  จันเสนาขนาด
กว๎าง  ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. 
 
 

- - - ๑๖๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๖๘ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)        
 
                  

-เพื่อให๎ประชาชน              
ใช๎สัญจรไป-มา              
ได๎สะดวก 

สายจากนานางนงนุช  ย๎อไธสงค์ 
ไปถึงนานายวิศักดิ ์ ไสวงาม              
ขนาดกวา๎ง ๓.๕๐ ม. ยาว                 
๘๐๐ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๑,๔๕๖,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๖๙ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนดินลงหินลูกรัง 
หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                         

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 

สายจากคลองอีสานเขียว 
ไปถึงนานายเสถียร  สายพัฒน์        
ขนาดกวา๎ง  ๔ ม. ยาว ๓๗๐ ม. สูง  
๐.๖๐ ม. 
 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - -จ านวนถนนดิน 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๐ โครงการขยายถนน คสล.  

หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)        
 
                  

-เพื่อให๎ประชาชน            
ใช๎สัญจรไป-มา              
ได๎สะดวก 

จ านวน  ๓  สาย 
๑.สายจากบ๎านนายจารุ               
วงษ์จันลา  ไปถึงบ๎านนายเสมอ  สาย
พัน  ขนาดกวา๎งข๎างละ      ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
๒.สายจากบ๎านนายสุบรรณ์                 
ย๎อไธสงค์  ไปถึงบ๎านนายอัคคี  
สิเนหันหา  ขนาดกว๎างข๎างละ ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๔๙ ม. หนา                 ๐.๑๕ ม. 
๓.สายจากบ๎านนายออน  ค าสนิท  ไป
ถึงบ๎านนายวิสิทธิ ์  ทองดี 
จ านวน ๓ ชวํง 
ชํวงที่ ๑ ขนาดกวา๎งข๎างละ 
๐.๕๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา              
๐.๑๕ ม. 
ชํวงที่ ๒ ขนาดกวา๎งข๎างละ 
๐.๕๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา              
๐.๑๕ ม. 
ชํวงที่ ๓ ขนาดกวา๎ง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๔ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๑๙๖,๐๘๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๑ โครงการกํอสร๎างรํอง

ระบายน้ า   หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔)        
 
                  

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง จ านวน  ๕  สาย 
๑.สายจากบ๎านนายอัคคี  สิเนหันหา  
ไปถึงบ๎านนายทองสุข  คอนเพ็ง  
ระยะทางยาว  ๔๙ ม. 
๒.สายจากหอประปา  ไปถึงบ๎านนาง
กัลยา  ภูเทียมศรี  ระยะทางยาว  ๑๘๓ 
ม. 
๓.สายจากบ๎านนางวารุณี  จุ๎ยวงษ์ไปถึง
ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓  
ระยะทางยาว  ๘๕  ม. 
๔.สายจากหน๎าวัดไปถึงหอประปา 
ระยะทางยาว  ๑๐๓  ม. 
๕.สายจากศาลากลางบ๎าน  ไปถึงบ๎าน
นายบุญเตียง  จันเสนา  ระยะทางยาว  
๒๐๐  ม. 
 

- - - - ๘๖๗,๖๐๐ 
 
 

-จ านวนรํองระบาย
น้ า 
ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่
ได๎มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก  หมูทํี่  ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔)       
 
                   

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มาได๎สะดวก 

สายจากคลองอีสานเขียว  ไปทาง
สถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อบต.
เพ็กใหญํ  ขนาดกว๎าง  
๔ ม. ยาว  ๕๐๐ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๑๔๔,๐๐๐ -จ านวนถนนหิน
คลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๗๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนหินคลุก  หมูทํี่  ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔)       
 
                   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มาได๎สะดวก 

สายจากนานางแพง   แพงจํอย  ไปถึง
นานายสุบัน บุตรวิชา   ขนาดกวา๎ง  ๓  
ม. ยาว  ๕๐๐  ม. หนาเฉลีย่  ๐.๑๐ ม. 
 
 

- - - - ๑๐๘,๐๐๐ -จ านวนถนนหิน
คลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๗๔ โครงการกํอสร๎าง 
ห๎องน้ าสาธารณะ 
หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔)      
 
                    

-เพื่ออ านวยความสะดวก

แกํประชาชนโดยสํวนรวม

ในการท ากิจกรรมของ

หมูํบ๎าน 

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ค๎ุมใต๎)  
ขนาดกวา๎ง  ๒.๕๐ ม.  ยาว ๕ ม. สูง  
๒.๒๐ ม. 
 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ -จ านวนห๎องน้ า
สาธารณะที่
กํอสร๎าง 

-มีห๎องน้ าที่ได๎
มาตรฐาน  
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๕ อุดหนุนส านักงาน 

การประปาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการขยาย
เขตประปาภูมภิาค   
หมูํที่ ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 
 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า                  
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

เช่ือมตํอจากบา๎นหนองสะแบง      
ด าเนินการสายภายในหมูํบ๎าน 
ระยะทางยาว  ๑,๕๐๐ ม.    

- - - ๔๙๐,๐๐๐ - -จ านวนพื้นที่ด าเนินการ -มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงานการ
ประปาสํวน

ภูมิภาค 
อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๖ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ            
หมูํที่  ๔                    
(แผนชุมชน  ม.๔) 
 
 

-เพื่อให๎มีไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะตามจุดเสี่ยง
ภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน  ๓  จุด 
๑.บ๎านนายประสิทธิ์   ขวากุดแข๎ 
๒.บ๎านนางสวน   ขวากุดแข๎ 
๓.บ๎านนายชัชวาล   นาสวาสดิ์ 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟูา          
แสงสวํางสาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาู               
ใชอ๎ยํางทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๗ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  

หมูํที่  ๕                         

(แผนชุมชน  ม.๕)  

-เพื่อให๎ประชาชน              

ใช๎สัญจรไป-มา            

ได๎สะดวก 

สายจากหนา๎ อบต. ไปทางทิศใต๎ ไปทาง

บ๎านนายสมพร พรมสีดา  จ านวน  ๒  

ชํวง                                          

ชํวงที่ ๑ ผิวจราจรกว๎าง  ๕ ม. ยาว 

๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.                             

ชํวงที่ ๒ ผิวจราจรสํวนทางเช่ือม ๒๖ 

ตร.ม.หนา ๐.๑๕ ม.  หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๖๕๑ ตร.ม. ไหลํ

ทางลงหินคลุกกว๎างข๎างละ  ๐.๓๐ ม. 

พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอยีด

ตามแบบแปลนที ่อบต. ก าหนด)     

- ๓๓๕,๐๐๐ - - - จ านวนถนน  

คสล.      ที่

กํอสร๎าง 

มีถนนที่ได๎มาตรฐานให๎

ประชาชนใช๎สัญจรไป-

มา                ได๎

สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๘ โครงการปรับปรุงระบบผลิต

น้ าประปาผวิดิน   หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 
 

จ านวน  ๑  แหํง 
ปรับปรุงระบบกรองน้ า  
ผิวดินขนาด  ๕ ลบ.ม. 
ตํอ ชม.  (รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด) 

- ๙๔,๐๐๐ - - - -จ านวนระบบประปา
หมูํบ๎านที่ปรับปรุง 

-ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง 

๗๙ โครงการปรับปรุงวางระบบ
ทํอประปาภายในหมูํบ๎าน  
หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)                        

-เพื่อให๎มีระบบทอํประปา
ที่ได๎มาตรฐานภายใน
หมูํบ๎าน 

สายภายในหมูํบา๎น 
ระยะทางยาว  ๓,๕๘๕ ม. 

- - ๕๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนระบบทํอ
ประปาที่ด าเนินการ 

-มีระบบทํอประปา 
ที่ได๎มาตรฐาน 
ภายในหมูบํ๎าน 

กองชําง 

๘๐ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมบํอพัก  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)  

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 

บริเวณค๎ุมเสาเล๎า  สายจากบา๎น
นางดวง  โพธิกะ                  
ไปถึงบ๎านนางบัวภา                  
สร๎างการนอก                      
จ านวน ๒ ชวํง                         
ชํวงที่ ๑ ยาว ๑๕๕ ม.                
ชํวงที่ ๒ ยาว ๒๓๘ ม.  

- - ๕๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนรํองระบายน้ า
และบํอพกัที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าและบอํ
พักที่ได๎มาตรฐาน 
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

๘๑ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าพร๎อมบํอพัก  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)    

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 

สายจากหนา๎ประปาหมูํบ๎าน           
ไปถึงนานายพิชิต  รูไธสง 
ระยะทางยาว  ๒๔๕ ม. 
 
 

- - - ๓๕๐,๐๐
๐ 

- -จ านวนรํองระบายน้ า
และบํอพกัที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าและบอํ
พักที่ได๎มาตรฐาน 
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘๒ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล. หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให๎
ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

รอบที่ท าการ  อบต.เพ็กใหญํ จ านวน  
๒  สาย 
๑.ด๎านทิศตะวันตก 
ขนาดกวา๎ง  ๕ ม. ยาว ๒๕๕ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
๒.ด๎านทิศใต๎ 
ขนาดกวา๎ง  ๕ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๘๘๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๘๓ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให๎
ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

จ านวน  ๓  สาย 
๑.สายเข๎าบา๎นนายสพุร               
เกาะกลาง  ขนาดกวา๎ง              
๓.๕๐ ม.  ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
๒.สายเข๎าบา๎นนายเพ็ง  นานอก 
ขนาดกวา๎ง   ๓.๕๐ ม. ยาว            
๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
๓.สายเข๎าบา๎นนายสุรชยั            
วงษ์สมบัติ  ขนาดกวา๎ง ๓ ม. ยาว 
๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๒๑๘,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘๔ โครงการขยาย 

ถนน คสล. หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให๎ประชาชน            
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

สายจากหนา๎เรือนจ า  ไปถึงหน๎า 
อบต.เพ็กใหญํ  ขนาดกว๎าง               
ข๎างละ ๐.๕๐ ม. ยาว  ๒๕๗  ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร ไป-มาได๎
สะดวก 

กองชําง 

๘๕ โครงการกํอสร๎าง 
รํองระบายน้ า คสล.  
พร๎อมบํอพกั หมูทํี ่ ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)            

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากบ๎านนางวาสนา  โทแกว๎  ไป
ถึงบ๎านนายประเวทย ์            กรจตุ
พรม  ระยะทางยาว 
๒๔๕ ม. 
 
 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - -จ านวนรํองระบาย
น้ า คสล. และบํอ
พัก                   
ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ า 
คสล.และบํอพัก 
ที่ได๎มาตรฐาน             
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

๘๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนหินคลุก  หมูทํี่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)                           

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มา             
ได๎สะดวก 

สายจากสะพานล าหว๎ย               

โสกน้ าขาว  ไปถึงนานายโทน  จอม

อาจ  ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๘๕ 

ม. หนาเฉลี่ย                 ๐.๑๐ ม. 

 

- - - ๑๒๘,๐๐๐ - -จ านวนถนนหิน
คลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘๗ โครงการกํอสร๎าง 

รํองระบายน้ า  
พร๎อมบํอพกั หมูทํี ่ ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)    
 
         

-เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขัง 
 
 

สายจากบ๎านนางละออง  สุวรรณ
อ าไพ  ไปถึงบา๎นนายสบุิน  กุลนอก  
ระยะทางยาว  ๙๘ ม. 
 
 

- - - - ๑๓๘,๐๐๐ -จ านวนรํองระบายน้ า 
และบํอพกัที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ า 
คสล.และบํอพัก 
ที่ได๎มาตรฐาน             
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

๘๘ โครงการกํอสร๎าง 
รํองระบายน้ า  
พร๎อมบํอพกั หมูทํี ่ ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)    
 
         

-เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขัง 
 
 

สายจากศูนย์เรียนรู๎ชุมชน                
ไปถึงหน๎า  อบต.เพ็กใหญํ                   
ระยะทางยาว  ๔๓๒ ม. 
 
 

- - - - ๖๑๐,๐๐๐ -จ านวนรํองระบายน้ า 
และบํอพกัที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ า 
คสล.และบํอพัก 
ที่ได๎มาตรฐาน             
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

๘๙ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนดิน  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให๎ประชาชน          
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

สายระหวํางสวนนายแย๎ม  
ปลั่งกลาง  และนางส าลี                       
สุขประเสริฐ  ขนาดกว๎าง  ๓  ม.
ยาว ๑๐๐ ม.  สูงเฉลี่ย   ๐.๖๐ ม. 
 
 

- - - - ๓๐,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน                    
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๐ โครงการกํอสร๎าง 

ถนนดิน  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางบุญหลาย                       
ปิดตาทะสา  ไปถึงหน๎า อบต.   
เพ็กใหญํ  ขนาดกว๎าง   ๓  ม.
ยาว  ๙๐ ม.  หนา  

- - - - ๒๘,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน                    
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๙๑ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนดิน  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให๎ประชาชน               
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

สายรอบปาุช๎าสาธารณะ              
ขนาดกวา๎ง  ๔ ม. ยาว ๓๘๐ ม. 
สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. 

- - - - ๑๘๐,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน                    
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๙๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนหินคลุก  หมูทํี่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)                           

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มา             
ได๎สะดวก 

สายคันคูล าห๎วยเอก                        

จากนานายวิชัย  เรืองวิเศษ          

ไปถึงนานางสัมพันธ ์ เหลาธน ู

ขนาดกวา๎ง  ๒  ม. ยาว ๖๒๐ ม. 

หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

 

- - - - ๘๐,๐๐๐ -จ านวนถนนหิน
คลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก   หมูทํี่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)  
 
                          

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มา              
ได๎สะดวก 

สายจากฐานบั้งไฟ   หมูํที ่๑๐                     

ไปถึงฝายใหญํบ๎านนาคสะดุ๎ง  ขนาด

กว๎าง   ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๓๘๐ ม. 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ -จ านวนถนนหิน
คลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๔ โครงการขยายถนน 

คสล. หมูํที่ ๖                        

(แผนชุมชน) 

เพื่อให๎ประชาชน              

ใช๎สัญจรไป-มา             

ได๎สะดวก 

สายหน๎าโรงเรียน  ไปถึงหน๎า            

วัดศรีสงํา  จ านวน ๒ ชํวง                  

ชํวงที่ ๑ กว๎าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๖ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม.                            

ชํวงที่ ๒ กว๎าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๗ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไมํน๎อยกวาํ ๑๐๕ ตร.ม. และไหลํทาง

ลงหินคลุกกว๎างข๎างละ ๐.๓๐ ม. 

(รายละเอียดตามแบบแปลน                 

ที่ อบต.ก าหนด) 

๖๑,๐๐๐ - - - - จ านวนถนน คสล.              

ที่ขยาย 

ประชาชนมีถนนที่ได๎

มาตรฐาน  สามารถใช๎

สัญจรไป-มา                        

ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๕ โครงการปรับปรุง

ถนน คสล.  หมูํที่  ๖                       

(แผนชุมชน) 

เพื่อให๎ประชาชน               

ใช๎สัญจรไป-มา               

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายสมชาย  นุชิต  ไปถึงระบบ

ประปาหมูํบา๎น  (ทิศตะวันตก)   โดยวิธแีอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต                        จ านวน  

๒  ชํวง                                                 

ชํวงที่ ๑ กว๎าง  ๓.๕  ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา

เฉลี่ย  ๐.๐๔ ม.                                        

ชํวงที่ ๒ กว๎าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวาํ 

๑,๑๐๒.๕๐ ตร.ม.  พร๎อมติดตั้งปูาย

โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่

อบต. ก าหนด)      

- ๒๘๙,๐๐๐ - - - จ านวนถนน 

คสล.                 

ที่ปรับปรุง 

มีถนนที่ได๎มาตรฐานให๎

ประชาชนใช๎สัญจรไป-

มา                 ได๎

สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๖ โครงการขยายถนน คสล.  

หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)       

-เพื่อให๎
ประชาชน              
ใช๎สัญจรไป-มา                        
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายสุเจิด  ภูค า     ไปถึงบ๎าน
นายถวัลย ์ ตรีพรม   จ านวน ๖ ชํวง 
ชํวงที่ ๑ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๘๖ ม. 
ชํวงที่ ๒ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๘๖ ม. 
ชํวงที่ ๓ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๖ ม. 
ชํวงที่ ๔ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๖ ม. 
ชํวงที่ ๕ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๑๖๓ ม. 
ชํวงที่ ๖ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๑๖๓ ม. 
ทุกชํวงหนา ๐.๑๕ ม.หรือมพีื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ ๕๑๐  
ตร.ม.ไหลํทางลงหินคลุกกว๎าง 
ข๎างละ  ๐.๓๐ ม. พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด)      
 

- ๓๒๙,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๗ โครงการปรับปรุง 

ถนน คสล.  หมูทํี่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)    
                        

-เพื่อให๎ประชาชน                
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายสุเจิด   ภูค า                 
ไปถึงบ๎านนายสมฤทธิ์   นุชิต               
-โดยการเททับผิวจราจรเดิม  ขนาด
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๑๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา  
๗๐๘             ตร.ม. พรอ๎มติดต้ัง
ปูายโครงการ (รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด) 
 

- - ๓๘๐,๐๐๐ - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ปรับปรุง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๙๘ โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า
สาธารณะชุมชน  หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)  
 

-เพื่อให๎มีห๎องน้ า
บริการประชาชน                 
ในการจัดงานต๎อนรับ
หรือจัดงานกิจกรรม
ของชุมชน 
 

บริเวณศาลากลางบ๎าน 
ขนาดกวา๎ง  ๒.๕๐ ม. ยาว ๖ ม. สูง 
๒.๘๐ ม. 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนห๎องน้ า 
ที่กํอสร๎าง 

-มีห๎องน้ าส าหรับบริการ
ประชาชน 

กองชําง 

๙๙ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 
 

-เพื่อให๎ประชาชน            
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายบัวรินทร์                  
บองเพชร  ไปถึงนานายสนิท              
ตุแก๎ว  ขนาดกวา๎ง  ๒.๕๐ ม.ยาว 
๓๖๐ ม.หนาเฉลีย่  
๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๖๔,๐๐๐ - -จ านวนถนนหิน
คลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐๐ โครงการยกระดับ 

ถนน คสล.  หมูทํี่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)    
                        

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

ซอยบ๎านนางสมพอด ี  ค าใจ             
ไปถึงหน๎าวัด  ขนาดกว๎าง  ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๑๖๔,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ด าเนินการ 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๑๐๑ โครงการยกระดับ 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)    
                        

-เพื่อให๎ประชาชน          
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายสุเจิด  ภูค า            
ไปถึงบ๎านนายสี  ทองมาตา  ขนาด
กว๎าง  ๔ ม.  ยาว ๑๗๕ ม. หนา  
๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๓๖๔,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ด าเนินการ 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๑๐๒ โครงการกํอสร๎าง 
รํองระบายน้ า  หมูทํี ่ ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อปูองกันน้ า
ทํวมขัง 
 

สายจากบ๎านนางบัวไข  จันตา 
ไปถึงบ๎านนายบรรจง  เทพโคสา  
ขนาดกวา๎ง   ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๓ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 
 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - -จ านวนรํองระบาย
น้ าที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๐๓ โครงการกํอสร๎าง 
รํองระบายน้ า  หมูทํี ่ ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อปูองกันน้ า
ทํวมขัง 
 

สายจากบ๎านนายสุเจิด ภูค า 
ไปถึงบ๎านนายส ี ทองมาตา 
ขนาดกวา๎ง  ๐.๕๐ ม. ยาว               
๙๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 
 

- - - ๑๗๐,๐๐๐ - -จ านวนรํองระบาย
น้ าที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐๔ โครงการกํอสร๎าง 

รํองระบายน้ า  หมูทํี ่ ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 

สายจากบ๎านนายสมชาย    ภูค า  
ไปถึงบ๎านนายสมฤทธิ์  นุชิต  
ขนาดกวา๎ง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ 
ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 

- - - ๓๓๐,๐๐๐ - -จ านวนรํองระบาย
น้ าที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่
ได๎มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๐๕ โครงการกํอสร๎าง 
ระบบประปาหอถังสูง  หมูํที ่
๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

บริเวณล าห๎วยฝายใหญ ํ ขนาด
กว๎าง  ๓ ม. ยาว ๓ ม.  สูง  ๙ ม. 

- - - - ๓๒๐,๐๐๐ -จ านวนระบบประปา
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีน้ า             
ที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๑๐๖ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๖(แผน
ชุมชน ม.๖)             
               

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา                    ได๎
สะดวก 

ซอยบ๎านนายเชิดชัย                   
กัณหาปูอง  ขนาดกว๎าง ๒.๕๐  
ม.ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๕๗,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๑๐๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนน คสล.   หมูทํี่  ๖                                     
(แผนชุมชน ม.๖)             
               

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                    
ได๎สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข  
๒๒๓๓  ขา๎งโรงเรียนด๎านทิศ
ตะวันออกไปถึงหน๎าวัด                            
-โดยวิธีแอสฟัลต์ติก          
คอนกรีต  ขนาดกวา๎ง  ๕ ม. ยาว 
๔๘ ม. หนา ๐.๐๔ ม. 

- - - - ๒๑๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐๘ โครงการกํอสร๎างถนนหิน

คลุก  หมูํที่  ๖                 

(แผนชุมชน) 

เพื่อให๎ประชาชน               

ใช๎สัญจรไป-มา                

ได๎สะดวก 

สายคันคูล าห๎วยฮํองแซงตอนบน  

จากนานายสมฤทธิ์  นุชิต  ไปถึงนา

นางจอมไขํพลจํา  ขนาดกวา๎ง  ๒  ม. 

ยาว ๔๖๐ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม.  

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

ก าหนด)    

- - - - ๗๔,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๑๐๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก  หมูํที่  ๖                 

(แผนชุมชน) 

เพื่อให๎ประชาชน                

ใช๎สัญจรไป-มา              

ได๎สะดวก 

สายจากทิศตะวันตกของหมูํบา๎น  ไป
ถึงล าห๎วยขุมปูน  ขนาดกว๎าง ๒ ม. 
ยาว ๘๖๐ ม. หนาเฉลีย่  
๐.๑๐ ม. 
 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๑๑๐ โครงการซํอมแซม                   
รํองระบายน้ า  หมูทํี ่ ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 

สายจากศาลากลางบ๎านไปถึงหน๎าวัด   
-โดยซํอมแซมฝาบอํพัก  ขนาดกว๎าง 
๐.๕๐ ม. ยาว ๐.๗๐ ม. จ านวน  ๑๐ 
บํอ 
 

- - - - ๘๐,๐๐๐ -จ านวนรํองระบาย
น้ าที่ซํอมแซม 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๑ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการไฟฟูา
แสงสวํางสาธารณะ  หมูํที ่ ๖                       
(แผนชุมชน  ม.๖) 

-เพื่อให๎มีไฟฟูา          
แสงสวํางสาธารณะตาม
จุดเสี่ยงภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน  ๑๓  จุด 
๑.บ๎านนายบุญเสริม  กุลสวุรรณ 
๒.บ๎านนางอ าภัยวิทย ์ นารถภักดี 
๓.บ๎านนายขาว  ก าไรทอง 
๔.บ๎านนายดว๎ง  ค าใจ 
๕.บ๎านนางสมพอดี  ค าใจ 
๖.บ๎าน น.ส.รพีภรณ์  พุทไธสง 
๗.บ๎านนายไสว  ค าคูณ 
๘.บ๎านนางวัฒนา  จกัรพิมพ ์
๙.บ๎านนางใหมํ  ปฏิกานัง  
๑๐.บ๎านนางสมนึก  มหาชานนท ์
๑๑.บ๎านนางสงํา  จักรพิมพ ์
๑๒.สายจากบ๎านนายส ี ทองมาตา  
ไปถึงบ๎านนายศรี  วงษ์ศา  ๒  จุด 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๖,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟูา          
แสงสวําง
สาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาู ใช๎
อยํางทั่วถึงและ         
มีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงาน
การไฟฟูา

สํวนภูมิภาค 
อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๒ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ซํอมแซมระบบไฟฟูา              
หมูํที่  ๖                       
(แผนชุมชน  ม.๖) 
 

-เพื่อให๎ระบบไฟฟาู          
ของระบบประปา
หมูํบ๎านสามารถใช๎งาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ซํอมแซมระบบไฟฟูาของ 
ระบบประปาหมูํบ๎าน 
จ านวน  ๑  จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนระบบ
ไฟฟูา           
ที่ซํอมแซม 

-มีระบบไฟฟูา          
ของระบบประปา
หมูํบ๎านที่สามารถ     
ใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๓ โครงการกํอสร๎างถนน   คสล. 

หมูํที่  ๗                         

(แผนชุมชน  ม.๗)                                   

-เพื่อให๎ประชาชน ใช๎

สัญจรไป-มา                    

ได๎สะดวก 

สายบ๎านนายชุมพล   อันมาก    ไปถึงบ๎าน

นายจันทร์  แกว๎ค าหอม               -

ขนาดกวา๎ง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๒ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย

กวํา  ๘๘๒  ตร.ม. ไหลํทางลงหินคลุก

กว๎างข๎างละ ๐.๒๐ ม. และวางทํอระบาย

น้ า คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓  Ø ๐.๔๐ ม. 

จ านวน ๓ จุดๆละ ๔ ทอํน  รวม ๑๒ ทอํน 

พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด) 

๔๖๑,๐๐๐ - - - - -จ านวนถนน คสล.ที่

กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๔ โครงการปรับปรุงถนน                 

หินคลุก  หมูํที ่ ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให๎

ประชาชน                      

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

สายบ๎านโคกกลาง ไปถึงบา๎นหญ๎าคา   -

โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล๎ว                      

ลงหินคลุก  ขนาดกว๎าง  ๒.๕๐  ม. ยาว 

๙๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมี

ปริมาณหินคลุกไมํน๎อยกวํา ๒๔๐ ลบ.ม. 

และเกลี่ยเรียบ พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

ก าหนด)    

- ๑๙๑,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนหินคลุกที่

ปรับปรุง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๕ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล. หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อให๎ประชาชน    ใช๎
สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายเสถยีร  มารมณ์       ไป
ถึงบ๎านนายคะนอง  สืบมา  
ขนาดกวา๎ง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๔๒ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา ๔๙๗ ตร.ม. ไหลํทางลงหินคลุกกวา๎ง
ข๎างละ ๐.๒๐ ม. พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด)    

- ๒๕๔,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล.  

ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีถนน                    

ที่ได๎มาตรฐาน  สามารถ

ใช๎สัญจร               

ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๖ โครงการกํอสร๎าง 

รํองระบายน้ า                          
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 

สายจากบ๎านนางอรัญญา  โพธิ์ใครศรีไปถึง
บ๎านนายถาวร   หล๎ามาชน  ขนาดกว๎าง  
๐.๕๐ ม.  ยาว ๒๔๕ ม. ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ ม. 
พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด)  
 

- - ๔๖๐,๐๐๐ - - -จ านวนรํองระบาย
น้ าที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่
ได๎มาตรฐาน        
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

๑๑๗ โครงการกํอสร๎าง 
รํองระบายน้ า                          
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 

สายจากบ๎านนายนวิัฒน์  บุตรวิชา             
ไปถึงบ๎านนายหมอน  หนองพุดซา  ขนาด
กว๎าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๐ ม.         ลึกเฉลี่ย 
๐.๔๐ ม.  
 
 

- - ๑๔๐,๐๐๐ - - -จ านวนรํองระบาย
น้ าที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่
ได๎มาตรฐาน        
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

๑๑๘ โครงการกํอสร๎าง 
รํองระบายน้ า                          
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 

สายจากบ๎านนายหมอน  หนองพุดซา  ไปถึง
บ๎านนายประมวล  เศษเกีย  ขนาดกวา๎ง  
๐.๕๐ ม. ยาว ๙๕ ม. ลกึเฉลี่ย  ๐.๔๐ ม.  
 
 

- - - ๑๗๐,๐๐
๐ 

- -จ านวนรํองระบาย
น้ าที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่
ได๎มาตรฐาน        
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๙ โครงการกํอสร๎าง 

รํองระบายน้ า                          
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อปูองกันน้ า
ทํวมขัง 
 

สายจากบ๎านนายสมบัต ิ เย็นเหลอื  ไปถึง
บ๎านนายชุมพล  อันมาก                ขนาด
กว๎าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. ลึกเฉลีย่ 
๐.๔๐ ม. 
 

- - - ๒๔๐,๐๐๐ - -จ านวนรํองระบายน้ าที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่
ได๎มาตรฐาน        
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

๑๒๐ โครงการกํอสร๎าง 
รํองระบายน้ า                          
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อปูองกันน้ า
ทํวมขัง 
 

สายจากบ๎านนางประดิษฐ์  อุดมพร  ไปถึง
บ๎านนายเสถยีร  มารมณ์               ขนาด
กว๎าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๘ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๔๐ 
ม. 
 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - -จ านวนรํองระบายน้ าที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่
ได๎มาตรฐาน        
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

๑๒๑ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อให๎ประชาชน                   
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางรวีวรรณ  สมขบวน 
ไปถึงบ๎านนายสมใจ  ปุตุลง   
ขนาดกวา๎ง   ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๖๒ ม.  หนา  
๐.๑๕  ม. 
 
 

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล.               

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มาได๎
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก    หมูํที ่ ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให๎ประชาชน                      

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านโคกกลาง  ไปถึงต าบล

ลอมคอม  ขนาดกวา๎ง   ๒.๕๐ ม.  

ยาว ๑,๓๑๐ ม.                    

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

- -จ านวนถนนหินคลุกที่

ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๒๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก   หมูํที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให๎ประชาชน                      

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ไดส๎ะดวก 

สายจากบ๎านนางบุญสวัสดิ์   หาคลัง  
ไปถึงบ๎านนายปรารถนา พลเมือง  
ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม.  ยาว ๘๙๐ ม.                                                        

- - - ๑๖๐,๐๐๐ 
 

- -จ านวนถนนหินคลุกที่

ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๒๔ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก    หมูํที ่ ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให๎ประชาชน                      

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายทองหลั่น                   
แสงทองเกิด  ไปถึงบ๎านนาง                             
ทองหลํอ  เบ๎าสองสี   ขนาดกว๎าง 
๒.๕๐ ม.  ยาว ๖๕๐ ม.                                    

- - - ๑๑๗,๐๐๐ - -จ านวนถนนหินคลุกที่

ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒๕ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก            หมูํที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให๎ประชาชน                      

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายอเนก   ยอดไธสงค์  ไป
ถึงนานางจ าปี   ปิ่นสวุรรณ  ขนาดกวา๎ง  
๒.๕๐ ม.ยาว ๕๐๐ ม.                                          

- - - ๙๐,๐๐๐ - -จ านวนถนนหินคลุกที่

ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๒๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก            หมูํที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให๎ประชาชน                      

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายจ าปา  มาตย์มณี ไปถงึ
ล าห๎วยทางควาย  ขนาดกว๎าง  ๒.๕๐ ม.  
ยาว ๑,๖๑๐ ม. 

- - - ๒๘๙,๐๐๐ - -จ านวนถนนหินคลุกที่

ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๒๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก            หมูํที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให๎ประชาชน                      

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข      ขก 
๔๐๗๖ ไปถึงนานายธวัช                  
พรมลาย  ขนาดกว๎าง  ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 
 

- - - ๑๐๘,๐๐๐ - -จ านวนถนนหินคลุกที่

ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๒๘ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก            หมูํที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให๎ประชาชน                      

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

สายจากนานายสวาส  โพธิ์เมือง     ไปถึง
นานายตา มารมณ์   ขนาดกวา๎ง  ๒.๕๐ 
ม.  ยาว  ๕๕๐  ม. 

- - - ๙๙,๐๐๐ - -จ านวนถนนหินคลุกที่

ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒๙ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ            
หมูํที่  ๗                   
(แผนชุมชน  ม.๗) 

-เพื่อให๎มีไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะตามจุดเสี่ยง
ภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน  ๗  จุด 
๑.บ๎านนางดอกไม๎  นาราษฎร ์
๒.บ๎านนายสุนันท ์                   
ปราบหนองบัว 
๓.สามแยกบ๎านนายสมใจ                
ปุตุลง 
๔.บ๎านนางชม  อุดมพร 
๕.บ๎านนายณรงค์  หลา๎มาชน 
๖.แยกถนนทางไปบ๎านทุํงแค 
๗.บ๎านนางสมนึก  ร๎อยดี   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟูา          
แสงสวําง
สาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาู               
ใชอ๎ยํางทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๐ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า  หมูํที่ ๗ 
(แผนชุมชน  ม.๗) 
                      

-เพื่อขยายเขตไฟฟาู
ครัวเรือนให๎ประชาชน 
มีไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 
 

จ านวน  ๒  สาย                                
๑.สายจากนานายประมวล  เศษ
เกีย  ไปถึงนานายค าตา  มารมณ์ 
ระยะทางยาว  ๑,๑๐๐ ม. 
๒.สายจากบ๎านนายคะนอง  สืบมา  
ไปถึงนานายทอง  พรมลาย 
ระยะทางยาว  ๘๐๐ ม. 
 
 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนขยาย
เขตไฟฟูา
ครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟาู ใช๎
อยํางทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

๑๓๑ อุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการขยาย
เขตไฟฟูาการเกษตร   หมูํที่  
๗ 
(แผนชุมชน  ม.๗) 
 
 

-เพื่อขยายเขตไฟฟาู
การเกษตรให๎เกษตรกร มี
ไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 

สายจากบ๎านนายอเนก  ยอดไธสงค์  
ไปถึงต าบลลอมคอม  ระยะทางยาว 
๔๕๐  ม. 

- - ๘๐,๐๐๐ - - -จ านวนขยาย
เขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๒ โครงการซํอมแซม 

ถนนหินคลุก   หมูทํี่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
             

-เพื่อให๎ประชาชน            
ใช๎สัญจรไป-มา                       
ได๎สะดวก 

สายจากดอนปูุตา  ไปถึงทุํงพึงพืด                  
-โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล๎วลงหินคลุก 
กว๎าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑,๑๗๐ ม.หนาเฉลีย่   
๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไมํน๎อยกวํา 
๒๙๒.๕ ลบ.ม.  และเกลี่ยเรียบ  พร๎อม
ติดต้ังปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด)      
 

๒๑๙,๐๐๐ - - - - -จ านวนถนน               
หินคลุกที่ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๓ โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุก  หมูํที่  ๘  (แผนชุมชน 

ม.๘) 

เพื่อให๎ประชาชน              

ใช๎สัญจรไป-มา                  

ได๎สะดวก 

สายจากทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙ ไปถึง

นานายถวัล  จันโท                        -

โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล๎ว       ลงหนิ

คลุก  กว๎าง ๒.๕๐ ม. ยาว  ๑,๒๙๕ ม. 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรอืมีปริมาณหินคลุก

ไมํน๎อยกวาํ ๓๒๓ ลบ.ม. และเกลีย่เรียบ 

พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอยีด

ตามแบบแปลนที ่อบต. ก าหนด)      

 

- ๒๕๗,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน               
หินคลุกที่
ปรับปรุง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๔ โครงการขยายถนน 

ถนน คสล.  หมูทํี่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   
  
                        

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา ได๎สะดวก 

ถนนสายกลางบ๎าน 
จ านวน  ๕  ชํวง 
ชํวงที่ ๑ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๗๗ ม. 
ชํวงที่ ๒ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๑๑๕ ม. 
ชํวงที่ ๓ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๒๕๘ ม. 
ชํวงที่ ๔ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๑๕๘ ม. 
ชํวงที่ ๕ กว๎าง ๑ ม.ยาว ๔๖ ม. 
ทุกชํวงหนา ๐.๑๕ ม.หรือมพีื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๖๕๔  
ตร.ม.ไหลํทางลงหินคลุกกว๎าง 
ข๎างละ ๐.๓๐ ม.  พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่
อบต. ก าหนด)      
 
 

- ๓๖๓,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน 
คสล.  ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๕ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนน 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   
  
                        

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มา               
ไดส๎ะดวก 

สายกลางบา๎น  จากถนนทางหลวง
หมายเลข  ๒๑๙๙  ไปถึงหน๎าวัด 
-โดยวิธีปูผวิแอสฟัลต์ตกิคอนกรีต  จ านวน  
๓  ชํวง 
ชํวงที่  ๑  ขนาดกวา๎ง ๖ ม. ยาว ๑๑๙ ม. 
หนา ๐.๐๔ ม. 
ชํวงที่  ๒  ขนาดกวา๎ง ๕ ม. ยาว ๘.๕๐ ม. 
หนา ๐.๐๔ ม.  
ชํวงที่  ๓  ขนาดกวา๎ง ๖ ม.  ยาว ๒๐๘ ม. 
หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไมํน๎อย
กวํา  ๒,๐๐๔.๕              ตร.ม. พร๎อม
ติดต้ังปูายโครงการ  (รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด) 
 

- - ๕๗๐,๐๐๐ - - -จ านวนถนน คสล.           
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให๎ประชาชนใช๎
สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๖ โครงการกํอสร๎างศาลา

อเนกประสงค์  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน  ม.๘) 
 
 

-เพื่อให๎มีสถานทีจ่ัด
กิจกรรมภายใน
หมูํบ๎าน 
 

บริเวณถนนสายกลางบ๎าน 
ขนาดกวา๎ง   ๗ ม. ยาว ๑๕ ม. สูง 
๔.๗๐ ม. 

- - ๔๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนศาลา
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีสถานที ่
จัดกิจกรรมของหมูํบา๎น 

กองชําง 

๑๓๗ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
             

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 
 
 

สายจากบ๎านนายอภิชาติ                 
ค าแก๎ว  ไปถึงหอประปา                 
ขนาดกวา๎ง  ๓ ม. ยาว ๔๒๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.                
 

- - - ๖๖๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล.   
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๓๘ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
             

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 
 
 

สายจากบ๎านนางบัวฮอง                
เย็นเหลือ  ไปถึงสระใหญํ          
ขนาดกวา๎ง  ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล.   
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๓๙ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
             

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 
 
 

ซอยบ๎านนางค ากอง  สีผักหอม 
ขนาดกวา๎ง  ๓ ม.  ยาว ๔๕ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๗๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล.   
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๐ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก  หมูทํี่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   
 

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                    
ได๎สะดวก 

จ านวน  ๖  สาย 
๑.สายจากดอนปูุตา  ไปถึงถนน          
ทางหลวงหมายเลข   ๒๒๓๓ ขนาด
กว๎าง  ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๐ ม. 
๒.สายจากนานางค านาง  วัลภา  ไปถึง
ถนนทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙ 
๓.ถนนสายรอบโคกท าเล  ขนาดกว๎าง 
๒.๕๐ ม. ยาว ๒,๓๑๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๔.สายจากหอประปา  ไปถึง             
สามแยกทุํงพึงพืด  ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๗๗๐ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 
๕.ถนนสายรอบหนองผักทํอ  ขนาด
กว๎าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๕๙๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๖.สายจากบ๎านนายอภิชาต               
ค าแก๎ว  ไปถึงนานายวณิช                
โชควิทยานกุูล 
 

- - - - ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๑ โครงการกํอสร๎าง               

ถนนหินคลุก  หมูทํี่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   
 

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                    
ได๎สะดวก 

สายคันดินล าห๎วยอุปฮาด                   
จากนานายค ามขุ  วัลภา                        
ไปถึงนานายอภิชาติ  ค าแก๎ว  ขนาด
กว๎าง  ๒.๕๐ ม. ยาว              ๕๓๐ 
ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
 
 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๔๒ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนดิน  หมูํที ่ ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)      

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

เสริมถนนทางทิศใต๎วัด 
เป็นถนนใหมํ  ขนาดกวา๎ง  ๖  ม. 
ยาว  ๓๖๐  ม.  สูงเฉลี่ย ๑ ม. 
 
 

- - - - ๑๑๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนถนนดิน          
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๓ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ            
หมูํที่  ๘                   
(แผนชุมชน  ม.๘) 

-เพื่อให๎มีไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะตามจุดเสี่ยง
ภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน  ๙  จุด 
๑.บ๎านนางส าลี  บุญประเสริฐ 
๒.บ๎านนายวิเชียร  ค าแกว๎ 
๓.บ๎านนายนอ๎ย  รามเกยีรติ 
๔.บ๎านนายค าใจ  พลอาสา 
๕.ซอยโรงเรียน 
๖.ซอยสบายใจ 
๗.ซอยบ๎านนายโพธิ์                     
พลกระจาย 
๘.ถนนสายใต๎ 
๙.ถนนสายหนา๎วัด 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟูา          
แสงสวํางสาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาู               
ใชอ๎ยํางทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

๑๔๔ อุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาการเกษตร 
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน  ม.๘) 
 

-เพื่อขยายเขตไฟฟาู
การเกษตรให๎เกษตรกร มี
ไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๑๙๙ (ปากทางโนนกอก)  ไปถึง
นานายถวัล  จันโท  ระยะทาง  
๒,๓๐๐  ม. 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๑๔๕,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๕ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ซํอมแซมระบบไฟฟูา   
หมูํที่  ๘                      
(แผนชุมชน  ม.๘) 

-เพื่อให๎ระบบไฟฟาู          
ของหมูํบ๎านสามารถ           
ใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ซํอมแซมระบบไฟฟูาของหมูํบา๎น 
จ านวน  ๒  จุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนระบบไฟฟาูที่
ซํอมแซม 

-มีระบบไฟฟูา          ของ
หมูํบ๎านที่สามารถ     ใช๎งาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๖ โครงการซํอมแซม           

ถนนหินคลุก  หมูทํี่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)         
                   

-เพื่อให๎ประชาชน                    
ใช๎สัญจรไป-มา            ได๎
สะดวก 

สายจากหลังโรงเรียน                                  
ไปถึงล าห๎วยอปุฮาด  
-โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล๎วลงหิน
คลุกกว๎าง ๒.๕๐ ม.ยาว               
๕๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไมํน๎อยกวํา ๑๔๔ ลบ.ม. 
และเกลี่ยเรียบ  พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต. ก าหนด)      
 
 

๑๐๘,๐๐๐ - - - - 
 

-จ านวนถนนหินคลุก         
ที่ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๗ โครงการปรับปรุงถนน คสล.  

หมูํที่  ๙                      

(แผนชุมชน) 

-เพื่อให๎ประชาชน            

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

โดยวธิีแอสฟัลต์ตกิคอนกรีต                    

จ านวน  ๒  ชํวง                                                 

ชํวงที่ ๑ สายจากสามแยกจุดตรวจ          

ถึงบ๎านนายสมยั   อุย๎มี  ขนาดกว๎าง  ๔  ม. 

ยาว ๑๐๓  ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๐๔ ม.                                                      

ชํวงที่ ๒ จากบา๎นนางสี    สุดสงคราม ถึง

บ๎านนายเจริญ  แก๎วค าใต๎  ขนาดกวา๎ง  ๕ ม. 

ยาว   ๗๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมี

พื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวาํ ๗๘๒ ตร.ม.  พร๎อม

ติดต้ังปูายโครงการ  (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบต. ก าหนด)      

- ๒๐๕,๐๐๐ - - - 
 

จ านวนถนน คสล.     ที่

ปรับปรุง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๔๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล.  

หมูํที่  ๙                      

(แผนชุมชน) 

-เพื่อให๎ประชาชน            

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

ซอยสันติสุข  ผิวจราจรกว๎าง  ๒.๕  ม. ยาว 

๑๖  ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  ๔๐ ตร.ม.  

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

ก าหนด)    

- ๑๓,๐๐๐ - - - 
 

จ านวนถนน คสล.     ที่

ปรับปรุง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๙ โครงการปรับปรุงถนนดินลง

ลูกรัง  หมูํที่  ๙                     

(แผนชุมชน ม.๙) 

-เพื่อให๎ประชาชน        

ใช๎สัญจรไป-มา               

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายสมหมาย                  

เพราะถะ  ถึงทางเชื่อมล าหว๎ย              

ขุมปูน  ลงลูกรัง  ขนาดกว๎าง                

๒.๕  ม. ยาว ๑,๐๒๐  ม. หนาเฉลี่ย  

๐.๑๕ ม.  หรือมปีริมาณลูกรังไมํน๎อย

กวํา  ๓๘๒.๕           ลบ.ม. และ

เกลี่ยเรียบ  พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ  

(รายละเอียดตามแบบแปลน              

ที่  อบต. ก าหนด)      

- ๑๐๖,๐๐๐ - - - 
 

-จ านวนถนนดิน                 

ลงลูกรังที่ปรับปรุง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๕๐ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า
พร๎อมบํอพกั  
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากสี่แยกหนา๎หลวงปูุ 
ไปถึงสามแยกหนา๎โรงเรียน   
ด๎านฝั่งทิศใต๎หน๎าโรงเรียน                        
ขนาดกวา๎ง  ๐.๕๐ ม. ยาว                  
๒๑๗  ม. ลกึเฉลี่ย  ๐.๔๐ ม. 
 

- ๓๙๒,๐๐๐ 
 

- - - 
 

-จ านวนรํองระบายน้ าและ
บํอพักทีก่ํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ
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๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

หลัก 

๑๕๑ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ทางเข๎าสถานที่ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย อบต.เพก็ใหญํ         

-เพื่อใช๎สัญจรในการ 
ขนย๎ายสิ่งปฏิกูลและ 
ขยะมูลฝอยได๎สะดวก 

สายทางเข๎าสถานที่ก าจัด 
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต. 
เพ็กใหญํ  จ านวน  ๒ ชํวง 
ชํวงที่ ๑ ขนาดกวา๎ง   ๔ ม.  ยาว ๑๐๐ 
ม.                                          
ชํวงที่ ๒ ขนาดกวา๎ง   ๔ ม.  ยาว ๑๒๐ 
ม.  ยาวรวม ๒๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ ๘๘๐ ตร.
ม.ไหลํทางลงหินคลุกกว๎างข๎างละ ๐.๒๐ 
ม.พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน              
ที่  อบต. ก าหนด)      
 

- ๔๖๗,๐๐๐ 
 

- - - 
 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่ได๎มาตรฐาน
สามารถใช๎ขนยา๎ย 
สิ่งปฏิกูลและ               
ขยะมูลฝอยได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

๑๕๒ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล.                  หมูํ
ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากสี่แยกหนา๎หลวงปูุ 
ไปถึงสามแยกหนา๎โรงเรียน   
ด๎านฝั่งทิศเหนือหน๎าโรงเรียน                        
ขนาดกวา๎ง  ๐.๕๐ ม. ยาว  ๒๐๓ ม.  
ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ ม. พรอ๎มติดต้ังปูาย
โครงการ                (รายละเอยีด
ตามแบบแปลนที ่อบต. ก าหนด) 
 

- - ๓๗๐,๐๐๐ - - 
 

-จ านวนรํองระบายน้ า 
คสล. ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๕๓ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล.                  หมูํ
ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากสี่แยกบา๎นนายค าปน  เถา
เบา  ไปถึงสามแยกหลังโรงเรียน  
ขนาดกวา๎ง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 

- - ๔๖๐,๐๐๐ - - 
 

-จ านวนรํองระบายน้ า 
คสล. ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

๑๕๔ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล.                  หมูํ
ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากบ๎านนายค๎ุม  อึ้นพวง 
ไปถึงบ๎านนางจูม  ค าทองสุข 
ระยะทางยาว  ๒๕๐ ม. 
 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - 
 

-จ านวนรํองระบายน้ า 
คสล. ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๕๕ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล.                  หมูํ
ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากสี่แยกบา๎นนายสบุัน            
ไปถึงสามแยกจุดตรวจ                   
ระยะทางยาว  ๑๘๐ ม. 

- - - ๒๔๒,๐๐๐ - 
 

-จ านวนรํองระบายน้ า 
คสล. ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๕๖ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล.                  หมูํ
ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

ซอยพรมราช   ระยะทางยาว  ๑๒๐ 
ม. 

- - - ๑๖๘,๐๐๐ - 
 

-จ านวนรํองระบายน้ า 
คสล. ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ



 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

หลัก 

๑๕๗ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากหนา๎วัด  ไปถึงหอประปา  
ขนาดกวา๎ง  ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๒๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - 
 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๕๘ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายรอบบา๎นจากสามแยกโรงสีชุมชน
ไปถึงบ๎านนางวันเพ็ญ  สิมหลวง  
ขนาดกวา๎ง  ๕ ม. ยาว ๓๖๒  ม. หนา  
๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๙๔๐,๐๐๐ - 
 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๕๙ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนลูกรัง  หมูทํี่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกต๎นเปือยใหญ ํ ไปถึง
ดอนสวรรค์  ขนาดกว๎าง  ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๑,๒๖๐ ม.              หนาเฉลีย่ 
๐.๑๐ ม.  
 

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - 
 

-จ านวนถนนลูกรัง 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ



 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

หลัก 

๑๖๐ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนลาดยาง  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายธีระ พรมชินวงศ์  ไปถงึ
บ๎านนายสมศักดิ ์ เติมทองไทย 
ขนาดกวา๎ง  ๕  ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา  
๐.๐๔ ม. 
 

- - - - ๔๒๐,๐๐๐ -จ านวนถนนลาดยาง 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๖๑  โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

ซอยวรพัฒน์  ขนาดกว๎าง  ๓  ม.  ยาว  
๖๕ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 
 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนถนน  คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๖๒ โครงการขยายถนน คสล.  
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                
            

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกบ๎านนายเรืองวิทย ์ 
ขันแข็ง   ไปถึงประตหูน๎าวัด  ขนาดกว๎าง
ข๎างละ  ๑ ม.  ระยะทางยาว  ๒๕๐ ม. 
 

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๖๓ โครงการขยายถนน คสล.  
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                
            

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกหน๎าวัด  ไปถึง 
ซอยตาลเดี่ยว  ขนาดกวา๎งข๎างละ  ๑ ม. 
ยาว  ๒๐๐  ม. 
 
 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ



 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

หลัก 

๑๖๔ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนหินคลุก  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

ซอยรํวมใจพัฒนา  ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ 
ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ 
ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก          
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๖๕ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนหินคลุก  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกสระแก            ไป
ถึงดอนสวรรค์  ขนาดกว๎าง              
๒.๕๐ ม. ยาว  ๙๖๐ ม.               
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
 
 

- - - - ๑๗๒,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก         
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๖๖ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนลูกรัง  หมูทํี่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากทํอเหลีย่ม คสล. บริเวณ
นานางวงเดือน  ศรีสงคราม                                           
ไปถึงนานายพงษ์สันต์  แกว๎ชนะ  
ขนาดกวา๎ง  ๓ ม. ยาว ๕๔๐ ม. หนา
เฉลี่ย  ๐.๑๕ ม.  
 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ -จ านวนถนนลูกรัง         
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๖๗ โครงการซํอมแซม 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกบ๎าน 
นายเรืองวิทย ์ ขันแข็ง                       
ไปถึงประตูหน๎าวัด  ขนาดกว๎าง ๕ ม.  
ยาว  ๒๕๐ ม. 
 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล.          
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 



 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                         

-เพื่อให๎ประชาชน               
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกโคกท าเล           ไป
ถึงนานายประทปี  พรมวงศ์ขนาดกว๎าง  
๒ ม. ยาว ๖๔๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
 

- - -  -                       ๗๘,๐๐๐ 
 
 
 

-จ านวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๗๐ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนหินคลุก  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให๎ประชาชน               
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

สายจากนานายอภิวัฒน ์ ประเสริฐศิลป์   
ไปถึงนานางลี              จันทกล  
ขนาดกวา๎ง  ๒ ม.             ยาว ๗๑๐ 
ม.  หนาเฉลี่ย                                           
๐.๑๐ ม. 
 

- - -  -                       ๘๗,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๗๑ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนหินคลุก  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)       
                 

-เพื่อให๎ประชาชน               
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

ถนนสายรอบโคกท าเล 
ขนาดกวา๎ง ๓ ม.ยาว ๒,๓๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - -  -                       ๔๒๔,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๗๒ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนหินคลุก  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)   
        

-เพื่อให๎ประชาชน               
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

สายจากแยกประปา ม.๙  ไปถึงแยก
ทางเข๎าหนองผักทํอ ม.๘ 
ขนาดกวา๎ง ๓ ม.ยาว  ๑,๗๒๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - -  -                       ๓๘๗,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗๓ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให๎ประชาชน               
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายอํวม  ขันแข็ง 
ไปถึง กม.๘  ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม.ยาว 
๙๕๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
 

- - -  -                       ๒๑๕,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๗๔ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนหินคลุก  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให๎ประชาชน               
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

สายจากสามแยกบ๎าน 
นายบุญช๎อน  โกกิลารัตน์                  
ไปถึงบ๎านนายบุญตา  ผาลึกโรจนข์นาด
กว๎าง   ๒.๕๐ ม.  ยาว ๑,๕๓๐ ม. 
 

- - -  -                       ๒๗๕,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗๕ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ            
หมูํที่  ๙                   
(แผนชุมชน  ม.๙) 

-เพื่อให๎มีไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะตามจุดเสี่ยง
ภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน  ๔  จุด 
๑.บ๎านนายนิรุด  สีระพันธ ์
๒.เสาไฟหม๎อแปลงใหญ ํ
(บ๎านนายเคน  นาวารี) 
๓.ทางโค๎งหลังเมรุ 
๔.บ๎านนายค าพันธ ์ บุตรวิชา 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟูา          
แสงสวํางสาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาู               
ใชอ๎ยํางทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

๑๗๖ อุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
หมูํที่ ๙ 
(แผนชุมชน  ม.๙)      

-เพื่อขยายเขตไฟฟาู
ครัวเรือนให๎ประชาชน 
มีไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 
 

สายไปถึงบ๎านนายอาน  สุนะเค๎า 
ระยะทาง  ๒๐๐  ม. 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนขยายเขต
ไฟฟูาครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟาู ใชอ๎ยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗๗ โครงการซํอมแซม                       

ถนนลูกรัง  หมูํที่ ๑๐(แผน

ชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให๎ประชาชน                

ใช๎สัญจรไป-มา                  

ได๎สะดวก 

สายนานายส า อุนโล ถึงนา พ.ต.ท.วาส 

วารสิทธิ์ กวา๎ง ๒.๒๐ ม.ยาว ๙๘๐ ม.หนา

เฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือมปีริมาณลูกรังไมํน๎อย

กวํา  ๒๑๕              ลบ.ม.พร๎อมเกลีย่

เรียบ (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต. 

ก าหนด)      

๕๕,๐๐๐ - - - - -จ านวนถนนลูกรัง

ที่ซํอมแซม 

-มีถนนที่ได๎มาตรฐาน          

ให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-

มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๗๘ โครงการซํอมแซมถนนดิน

ลงลูกรัง             หมูํที่ 

๑๐                         

(แผนชุมชน ม.๑๐) 

 

-เพื่อให๎ประชาชน               

ใช๎สัญจรไป-มา                   

ได๎สะดวก 

สายนานายทองขัน เตชะแกว๎  ถึงนานาย

สมจิตร พิเชษพงศ์  โดยถมดินกว๎าง ๒.๕๐ 

ม.ยาว ๕๓๕ ม.สูง ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาณ

ดินถมไมํน๎อยกวาํ ๔๐๑ ลบ.ม.แล๎วลง

ลูกรังกว๎าง ๒.๒๐ ม.ยาว ๕๓๕ ม.หนา

เฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือมปีริมาณลูกรังไมํน๎อย

กวํา  ๑๑๗  ลบ.ม.พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบ

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

ก าหนด)      

๔๗,๐๐๐ - - - - -จ านวนถนนดินที่

ซํอมแซม 

-มีถนนที่ได๎มาตรฐาน          

ให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-

มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗๙ โครงการกํอสร๎างถนน 

คสล.  หมูํที่  ๑๐  (แผน

ชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให๎ประชาชน              

ใช๎สัญจรไป-มาได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางทองมี    แก๎วนอก  ไปถึง

สวนนางสมหมาย  ปลวิไธสง              

ผิวจราจรกว๎าง  ๕  ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนา  

๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย

กวํา ๖๘๕  ตร.ม.  ไหลํทางลงหินคลุก

กว๎างข๎างละ ๐.๓๐ ม. และวางทํอระบาย

น้ า คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. 

จ านวน ๖ ทํอน พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

ก าหนด)      

- ๓๕๗,๐๐๐ - - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน คสล. 

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่ได๎มาตรฐาน          

ให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-มา

ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘๐ โครงการปรับปรุง          

ถนนดินลงลูกรัง             

หมูํที่  ๑๐                    

(แผนชุมชน ม.๑๐) 

เพื่อให๎ประชาชน                      

ใช๎สัญจรไป-มาได๎สะดวก 

สายจากนานายประยุทธ ์ วิลัยวรรณ   

ไปถึงนานายสายันต์  ทองนา  ลงลูกรัง

กว๎าง ๒.๕  ม. ยาว ๕๐๐  ม. หนาเฉลี่ย  

๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไมํน๎อยกวาํ 

๑๘๗.๕ ลบ.ม.และเกลี่ยเรียบ  

(รายละเอียดตามแบบแปลน             

ที่ อบต. ก าหนด)      

- ๕๓,๐๐๐ - - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนนดิน           

ที่ด าเนินการ 

-มีถนนที่ได๎มาตรฐาน          

ให๎ประชาชนใช๎สัญจรไป-มา

ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘๑ โครงการกํอสร๎าง 

ระบบประปาหมูํบ๎าน  หมูํ
ที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 
 

บริเวณฐานบั้งไฟ   จ านวน  ๑  
แหํง 

 

- - ๗๐๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-จ านวนระบบประปา
หมูํบ๎าน             ที่
กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีน้ าที่สะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๘๒ โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค์           หมูํ
ที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อให๎มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ภายในหมูบํ๎าน 

ขนาดกวา๎ง  ๓ ม. ยาว                
๖ ม. สูง ๓ ม. 

 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-จ านวนศาลา
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมของหมูํบา๎น 

กองชําง 

๑๘๓ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)   
           
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา ได๎สะดวก 

สายจากวัดไทยสถิตย์                
ไปถึงบ๎านนายทองเพชร  
วรรณวิจิต  ขนาดกว๎าง  ๕ ม. 
ยาว ๓๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๘๔๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน คสล. ที่
กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘๔ โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. หมูํที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                     
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางเกํง  วงษธ์รรม              
ไปถึงวัดไทยสถิตย์   ขนาดกวา๎ง  ๕ ม. ยาว 
๑๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 
 

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน คสล. ที่
ปรับปรุง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๘๕ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ
ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให๎ประชาชน                
ใช๎สัญจรไป-มา                       
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านโนนแต๎  ไปถึงบ๎านทุํงแค  
ขนาดกวา๎ง  ๓ ม. ยาว ๔,๒๓๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม.  

- - - ๙๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๘๖ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ
ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                      

-เพื่อให๎ประชาชน                
ใช๎สัญจรไป-มา                       
ได๎สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข                             
ขก ๔๐๗๖  ไปถึงสายหลังโรงสีข๎าวชุมชน  
ขนาดกวา๎ง  ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. 

- - - ๖๕,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘๗ โครงการปรับปรุง

ซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ
ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให๎ประชาชน                
ใช๎สัญจรไป-มา                       
ได๎สะดวก 

สายจากหอประปาเกาํ  ไปถึงบ๎าน     นาง
ดวงตา  บุตรวิชา  ขนาดกว๎าง  ๒.๕๐  ม.  
ยาว ๙๙ ม. หนาเฉลีย่  ๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๑๕,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๘๘ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ
ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให๎ประชาชน                
ใช๎สัญจรไป-มา                       
ได๎สะดวก 

สายจากวัดไทยสถิตย์   ไปถึงนา               
นายสมศรี  อินทร์เฮ๎าท์  ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ 
ม.   ยาว ๕๔๕  ม.หนาเฉลีย่ ๐.๑๐  ม. 

- - - ๘๔,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๘๙ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ
ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให๎ประชาชน                
ใช๎สัญจรไป-มา                       
ได๎สะดวก 

สายจากนายเคน  จันศรีลา ไปถึงนานาย
เทียะ ทองดี  ขนาดกว๎าง  ๒ ม. ยาว  ๒๕๐  
ม.  หนาเฉลีย่  ๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๓๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๙๐ โครงการปรับปรุง

ซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ
ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให๎ประชาชน                
ใช๎สัญจรไป-มา                       
ได๎สะดวก 

สายจากนานายดิ่ง  สิงห์นอ๎ย  ไปถึงนา
นายทองม๎วน  ค าแกํนแก๎ว                  
ขนาดกวา๎ง  ๒ ม.  ยาว  ๓๓๘  ม.                
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๔๒,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๙๑ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํ
ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให๎ประชาชน                
ใช๎สัญจรไป-มา                       
ได๎สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข               
ขก ๔๐๗๖  ไปถึงบ๎านนาคสะดุ๎ง  ขนาด
กว๎าง  ๒.๕๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - ๔๖๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จ านวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๙๒ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูทํี่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)   
           

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา              
ได๎สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข  ขก 
๔๐๗๖  ไปถึงโรงสีข๎าวชุมชน  ขนาดกวา๎ง  
๕ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา  ๐.๑๕  ม. 
 
 
 

- - - - 
 
 
 

๔๘๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. ที่
กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๙๓ โครงการขยายถนนดิน 

หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)   
   

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 

สายจากนานางสมมุ๎ง  อินทร์เฮ๎าท์           ไป
ถึงนานายสมด ี วรกุลมะลิ  ขนาดกว๎าง  ๔  ม. 
ยาว ๕๘๔ ม. สูงเฉลี่ย   
๑  ม. 
 
 

- - - - 
 
 
 

๑๗๕,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน 
ที่ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๙๔ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากบ๎านนางเกํง  วงษธ์รรม                    
ไปถึงวัดไทยสถิตย์  ระยะทางยาว            
๓๗๐ ม. 
 
 

- - - - 
 
 
 

๕๑๘,๐๐๐ 
 
 

-จ านวนรํองระบาย
น้ า                    ที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๙๕ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากทางเข๎าหมูบํ๎าน  ไปถึงที่ท าการกองทุน
หมูํบ๎าน  ระยะทางยาว ๑๘๐ ม. 
 
 
 

- - - - 
 
 
 

๒๕๒,๐๐๐ -จ านวนรํองระบาย
น้ า                    ที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๙๖ โครงการกํอสร๎างรํอง

ระบายน้ า  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากที่ท าการกองทุนหมูํบ๎าน             ไป
ถึงบ๎านนายทองดี  บุตรวิชา  ระยะทางยาว  
๑๘๒ ม.                                                  

- - - - 
 
 
 

๒๕๔,๐๐๐ -จ านวนรํองระบาย
น้ า                    ที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๙๗ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากที่ท าการกองทุนหมูํบ๎าน                    
ไปถึงบ๎านนางเกํง  วงษ์ธรรม   ระยะทางยาว  
๑๕๒  ม. 

- - - - 
 
 
 

๒๑๒,๐๐๐ -จ านวนรํองระบาย
น้ า                    ที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๙๘ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากบ๎านนางเกํง  วงษธ์รรม                
ไปถึงบ๎านนายทองเพชร  วรรณวิจิตระยะทาง
ยาว  ๒๑๐  ม. 

- - - - 
 
 
 

๒๙๔,๐๐๐ -จ านวนรํองระบาย
น้ า                    ที่
กํอสร๎าง 
 
 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๙๙ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายจากบ๎านนางเกํง  วงษธ์รรม             ไป
ถึงถนนทางหลวงหมายเลข  ขก ๔๐๗๖  
ระยะทางยาว  ๓๕๗ ม. 

- - - - 
 
 
 

๔๙๙,๐๐๐ -จ านวนรํองระบาย
น้ า                    ที่
กํอสร๎าง 
 
 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๐ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ            
หมูํที่  ๑๐                   
(แผนชุมชน  ม.๑๐) 

-เพื่อให๎มีไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะตามจุดเสี่ยง
ภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน  ๕  จุด 
๑.บ๎านนางมะลิวรรณ                     
ศรีมหาพรม 
๒.บ๎านนางพุฒ  ศรีหานาม 
๓.บ๎านนายคัมภีร์  นาเพชร 
๔.บ๎านนางสุมิตรา  พวงตะค ุ
๕.สวนนางแปรง  สีมงคุณ 
จ านวน  ๑  สาย 
๑.สายจากโนนแทํนพระ  ไปถึงบ๎านนาย
คมสันต์  จงเทพ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟูา          
แสงสวํางสาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาู               
ใชอ๎ยํางทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๑ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาการเกษตร 
หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน  ม.๑๐) 
 

-เพื่อขยายเขตไฟฟาู
การเกษตรให๎เกษตรกร มี
ไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 

สายจากบ๎านโนนแต๎  ม.๑๐             
ไปบ๎านทุํงแค  ม.๙  ระยะทางยาว  
๕๐๐ ม. 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๒ โครงการจ๎างเหมาวางทํอ

ระบายน้ า คสล. พร๎อมบอํ

พัก คสล.               หมูํที่  

๑๑                             

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง จ านวน   ๒   ชํวง                                           

ชํวงที่ ๑  สายบา๎นนายถนัด   เทพมะที ถึงบ๎าน

นางหนม   หาญค าพา                           

ยาว ๓๑ ม. วางทํอ คสล. ปากลิ้นราง ชัน้ ๓ Ø 

๐.๔๐ ม. จ านวน ๓๐ ทํอน และวางบํอพัก 

คสล. จ านวน ๓ บํอ               ชวํงที่ ๒  สาย

บ๎านนายแกว๎   นายม                ถึงบา๎นนาย

ศรี   โสมก าดัด  ยาว ๘๙ ม. วางทํอ คสล. ปาก

ลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน ๘๕ ทํอน 

และวางบํอพัก คสล. จ านวน ๑๐ บํอ   พร๎อม

ติดต้ังปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. ก าหนด) 

๑๗๘,๐๐๐ - - - - 
 

-จ านวนทํอ   ระบาย
น้ า คสล. และบํอพัก 
คสล. ที่กํอสร๎าง 

-มีทํอระบายน้ า
และบํอพกัที่ได๎
มาตรฐาน              
ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๓ โครงการจ๎างเหมาวางทํอ

ระบายน้ าเพื่อแก๎ไขปัญหา

น้ าทํวมขังในพื้นที่การเกษตร  

หมูํที่  ๑๑(แผนชุมชน ม.

๑๑) 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง

ในพื้นที่การเกษตร 

 

คันดินล าห๎วยวังเวินตอนบน                

บริเวณนานางเบญจวรรณ   สีสุวอและนา

นายนริน   อามาตย ์                   -โดย

วางทํอจ านวน  ๒ จุด ๆ ละ ๑๒ ทํอน รวม 

๒๔ ทํอน                                 -โดยขุด

ดินทั้ง ๒ จุด กว๎าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. 

ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไมํ

น๎อยกวํา ๑๐๕ ลบ.ม. แล๎ววางทํอระบายน้ า 

คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด  ๐.๖๐  ม. 

จ านวน  ๒๔ ทํอน  พร๎อมฝังกลบ                        

หลังทํอ (รายละเอยีดตามแบบแปลน                    

ที่ อบต. ก าหนด) 

 

๒๙,๐๐๐ - - - - 
 

-จ านวนพื้นที่

ด าเนินการ 

-ไมํมีน้ าทํวมขังในพื้นที่

การเกษตร              -

เกษตรกรได๎ผลผลิตทาง

การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๔ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  

หมูํที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน                 

ใช๎สัญจรไป-มาได๎สะดวก 

สายจากถึงทางหลวงหมายเลข 

๒๒๓๓  ไปถึงนานายมนตรี                        

ศรีอัครวิเนต  ขนาดผิวจราจรกว๎าง ๕  

ม. ยาว ๑๖๐  ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 

๘๐๐ ตร.ม.  พร๎อมติดตั้งปูาย

โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลน           

ที่ อบต. ก าหนด)  

- ๔๐๑,๐๐๐ - - - 
 

-จ านวนถนน คสล.             
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๕ โครงการปรับปรุง 

ตํอเติมศาลาอเนกประสงค์                             
หมูํที่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ของศูนย์ 
การเรียนรู๎ธนาคารขยะ 
ภายในหมูบํ๎าน 

ขนาดกวา๎ง  ๔.๕  ม. 
ยาว ๖.๕ ม. สูง ๓.๓๐ ม.  พร๎อม
ติดต้ังปูายโครงการ (รายละเอียดตาม
แบบแปลน           ที ่อบต. ก าหนด) 
 

 

- ๒๑๑,๐๐๐ - - - -จ านวนศาลา  
อเนกประสงค์                    
ที่ปรับปรุงตํอเติม 
 

-ประชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมของศูนย ์
การเรียนรู๎ธนาคารขยะ
ภายในหมูบํ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๖ โครงการขยายถนน คสล.  

หมูํที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน                 

ใช๎สัญจรไป-มา           

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางหนม  หาญค าภา                  

ไปถึงบ๎านนางสมบูรณ์  พาเทพ                       

จ านวน  ๘  ชํวง                                   

ชํวงที่ ๑ ขนาดกวา๎ง ๑ ม. ยาว ๘๔ ม.  ชํวงที่ ๒ 

ขนาดกวา๎ง ๑ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. ชํวงที่ ๓ ขนาด

กว๎าง ๑ ม. ยาว ๙.๕๐ ม.ชวํงที่ ๔ ขนาดกว๎าง ๑ 

ม. ยาว ๔๕ ม.  ชวํงที่ ๕ ขนาดกว๎าง ๑ ม. ยาว 

๕๙.๕๐ ม.  ชวํงที่ ๖ ขนาดกว๎าง ๑ ม. ยาว 

๑๐.๕๐ ม.  ชวํงที่ ๗ ขนาดกว๎าง ๑ ม. ยาว ๓๖ 

ม.   ชํวงที่ ๘ ขนาดกวา๎ง ๑ ม. ยาว ๒.๕๐ ม.               

ทุกชํวงหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ

น๎อยกวํา ๒๕๐.๕๐ ตร.ม. พร๎อมติดตั้งปาูย

โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต. 

ก าหนด) 

- - ๑๔๐,๐๐๐ - - -จ านวนถนน คสล. ที่
ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๗ โครงการขยายถนน คสล.  

หมูํที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน                 

ใช๎สัญจรไป-มา           

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายศรี  โสมก าดัด  ไปถึง

บ๎านนายสธุี  ภาษิต                    

ขนาดกวา๎ง  ๑ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนถนน คสล. ที่
ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๐๘ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  

หมูํที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน                 

ใช๎สัญจรไป-มา           

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนายชาญเดช                    

กองเงิน  ไปถึงบ๎าน น.ส. ประดิษฐ์  ชู

รัตน์  ขนาดกว๎างข๎างละ  ๑ ม. ยาว 

๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  

 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. ที่
กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๐๙ โครงการขยายถนน     ลาด

ยาง  หมูํที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน                 

ใช๎สัญจรไป-มา           

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านนางทองอํอน                   

ประโจทานัง  ไปถึงบ๎านนางหวด  โสม

ก าดัด  ขนาดกว๎างข๎างละ ๐.๕๐ ม. ยาว 

๑๕๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. 

 

- - - ๕๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. ที่
ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑๐ โครงการขยายถนน คสล.  

หมูํที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน                 

ใช๎สัญจรไป-มา           

ได๎สะดวก 

สายจากแยกถนนทางหลวงหมายเลข  

๒๒๓๓ ไปถึงโรงเรียนพล        -ขยาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                          

๒ ข๎างทาง  กวา๎งข๎างละ ๐.๕๐ ม. ยาว 

๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เท

คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  ๔๓๐ ตร.ม.  พร๎อม

ติดต้ังปูายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ

แปลน         ที่ อบต. ก าหนด) 

- - - ๒๒๓,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. ที่
ขยาย 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๑๑ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า  หมูํที ่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                         

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
  

สายจากสวนนายธงชัย  ลาทอง                
ไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข   ๒๒๓๓  
ระยะทางยาว  ๒๖๔  ม. 
 
 

- 
 

- - ๓๖๙,๐๐๐ - -จ านวนรํองระบาย
น้ า                   ที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑๒ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย

น้ า  หมูํที ่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                         

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
  

สายจากบ๎านนายศรี  โสมก าดัด         
ไปถึงบ๎านนายสุธ ี ภาษิต           ฝั่ง
ทิศตะวันออก  ระยะทางยาว            
๒๐๕  ม. 
 
 

- 
 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - -จ านวนรํองระบาย
น้ า                   ที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

๒๑๓ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  

หมูํที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน                 

ใช๎สัญจรไป-มา           

ได๎สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๒๓๓  ไปถึงบ๎านนางประภาวดี  
รํมเย็น  ขนาดกวา๎ง  ๓.๕๐ ม.ยาว 
๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๑๕๒,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. ที่
กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๑๔ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูทํี่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                           

-เพื่อให๎ประชาชน              
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

สายจากนานางละม๎าย          ทอง
บัวบาน  ไปถึงนานายมนตรี               
ศรีอัครวิเนต  ขนาดกว๎าง  ๕ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. ที่
กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๑๕ โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า  หมูํที ่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)    
 
                    

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
  

สายรอบโรงเรียนบ๎านเพก็ใหญํฯ  
ระยะทางยาว  ๓๓๗  ม. 
 
 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ -จ านวนรํองระบาย
น้ า                  ที่
กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑๖ โครงการกํอสร๎าง 

ถนนดิน   หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                           

-เพื่อให๎ประชาชน              
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

สายคันดินล าห๎วยโสกน้ าขาว      จาก
สะพาน ๒ ถึงนานายแถม  ไทยทอง   
ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. สูง 
๐.๖๐ ม. 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน        
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๑๗ โครงการซํอมแซม 
ถนน คสล. หมูทํี่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                           

-เพื่อให๎ประชาชน              
ใช๎สัญจรไป-มา                   
ได๎สะดวก 

สายจากแยกบา๎นนางผิน   ประเสริฐ  
ไปถึงศูนย์การเรียนรู๎ธนาคารขยะรี
ไซเคิล  (ถนนทางหลวงหมายเลข  ขก 
๔๐๗๖)               -โดยวิธแีอลฟัลต์ติ
กคอนกรีต กว๎าง ๕.๐๐ ม. ยาว  ๒๑๐ 
ม.หรือมีพื้นที่ลาดยางไมํน๎อยกวาํ 
๑,๐๕๐ ตร.ม.  พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่
อบต. ก าหนด) 
 

- - - - ๒๗๓,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. ที่
ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๑๘ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนหินคลุก   หมูทํี่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                           

-เพื่อให๎ประชาชน                 
ใช๎สัญจรไป-มา                    
ได๎สะดวก 

สายคันดินล าห๎วยวังเวินตอนบน  ขนาด
กว๎าง  ๒.๕๐  ม.                      ยาว 
๑,๓๒๐ ม. 

- - - - ๒๓๗,๐๐๐ -จ านวนถนน             
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 
 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 

 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซม

ถนนหินคลุก   หมูทํี่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
    
     

-เพื่อให๎ประชาชน                 
ใช๎สัญจรไป-มา                    
ได๎สะดวก 

สายจากฐานจุดบั้งไฟ  ไปถึงนานายวิ
รัตน์  นามไธสง  ขนาดกว๎าง ๒.๕๐ ม.  
ยาว ๑,๓๐๐ ม. 

- - - - ๒๓๔,๐๐๐ -จ านวนถนน             
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 
 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๒๐ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนหินคลุก   หมูทํี่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)    
 
     

-เพื่อให๎ประชาชน                 
ใช๎สัญจรไป-มา                    
ได๎สะดวก 

สายคันดินล าห๎วยขุมปูนตอนลําง  จาก
นานายบญุเรือง  ลาออํน              ไป
ตลอดล าห๎วยทั้งสองฝ่ัง               
ขนาดกวา๎ง ๒.๕๐ ม.ยาว ๗๐๐ ม. 
 

- - - - ๑๒๖,๐๐๐ -จ านวนถนน             
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 
 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๒๑ โครงการปรับปรุงวางระบบ
ทํอประปาภายในหมูํบ๎าน  
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)    
 
         

-เพื่อให๎มีระบบทอํประปาที่
ได๎มาตรฐานภายในหมูํบา๎น 

สายภายในหมูํบา๎น 
ระยะทางยาวรวม  ๓,๙๐๐  ม. 

- - - - ๕๕๐,๐๐๐ -จ านวนระบบทํอ
ประปาที่ด าเนินการ 

-มีระบบทํอประปา 
ที่ได๎มาตรฐานภายใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๒๒ อุดหนุนส านักงาน 

การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะ            
หมูํที่  ๑๑                   
(แผนชุมชน  ม.๑๑) 

-เพื่อให๎มีไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะตามจุดเสี่ยง
ภายในหมูบํ๎าน 

จ านวน  ๒  จุด 
๑.หน๎าโรงเรียนบ๎านเพ็กใหญ ํฯ 
๒.สวนนางสมบูรณ์  พาเทพ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนไฟฟูา          
แสงสวํางสาธารณะ 
ที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีไฟฟาู               
ใชอ๎ยํางทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภยั 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

๒๒๓ อุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟูาสวํนภูมภิาค 
อ าเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า                  
หมูํที่ ๑๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑๑)      

-เพื่อขยายเขตไฟฟาู
ครัวเรือนให๎ประชาชน 
มีไฟฟูาใช๎อยาํงทั่วถึง 
 

สายจากบ๎านนายสุรพล  จันทร์สม ไปถงึ
แยกรีสอร์ทจิรัญญา  ระยะทางยาว  
๘๐๐   ม. 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๑๖๐,๐๐๐ - - 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนขยายเขต
ไฟฟูาครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟาูใช๎อยาํง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๒๔ โครงการกํอสร๎าง          

รั้วพร๎อมปูายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก            
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎มีขอบเขต     และ

มีความปลอดภยัตํอเด็ก

เล็ก 

กํอสร๎างรั้ว   ขนาดสูง   ๒ ม. ยาว            

๑๘๕ ม. พร๎อมปาูย คสล.  กว๎าง           

๔.๗๐ ม. สูง ๒ ม. และวางทํอระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก                   ปาก

ลิ้นราง   ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน ๑๑๘ 

ทํอน  พร๎อมบํอพกั คสล. จ านวน ๑๕ บํอ 

หรือมีระยะทางยาวรวม ไมํน๎อยกวํา                     

๑๒๗ ม. พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

ก าหนด) 

 

๕๘๗,๐๐๐ - - - - -จ านวนรั้ว                 

และปูาย           ที่

กํอสร๎าง 

-เด็กเล็กมีความ

ปลอดภัย                            

-มีความชัดเจนของ

ขอบเขตพื้นที่                    

และมีปูาย 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๒๕ โครงการกํอสร๎างทางเดิน

คอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม
ส านักงาน อบต.เพ็กใหญํ                  
พร๎อมรํองระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

-เพื่อให๎มีทางเดินและรํอง

ระบายน้ าที่ได๎มาตรฐาน 

 

กํอสร๎างทางเดิน คสล. กว๎าง                  

๒.๕๐ ม. ยาว ๑๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ 

ม. พร๎อมกํอสร๎างรํองระบายน้ า คสล. 

จ านวน ๒ ชวํง                                              

ชํวงที่ ๑ กว๎าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๕.๕๐ 

ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.                          

ชํวงที่ ๒ กว๎าง ๐.๖๐ ม. ยาว             

๔๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.  พร๎อมติดตั้ง

ปูายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. ก าหนด) 

 

๒๖๒,๐๐๐ - - - - -จ านวนทางเดินและ

รํองระบายน้ า                     

ที่กํอสร๎าง 

-ไมํมีน้ าน้ าทํวมขังและ

สามารถใช๎งานได๎อยําง

สะดวกมีความปลอดภยั 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๒๖ โครงการปรับปรุง 

อาคารอเนกประสงค์  ที่
ท าการ  อบต.                    
เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎มีสถานที่ในการ

รับรองภาระงานของทาง

ราชการที่เพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์                

ที่ท าการ  อบต.เพ็กใหญํ                                       

(ข๎างโรงเก็บทํอ)  กวา๎ง ๕ ม.                       

ยาว ๕ ม. สูง ๒.๙๐ ม.  (รายละเอยีด

ตามแบบแปลน                         

ที่ อบต. ก าหนด) 

๔๕,๐๐๐ - - - - -จ านวนอาคาร         

ที่ปรับปรุง 

-มีสถานที่เพียงพอตํอ

การรับรองภาระงาน

ของทางราชการที่เพิ่ม

มากขึ้น 

กองชําง 

๒๒๗ โครงการปรับปรุง 
ตํอเติมอาคาร
อเนกประสงค์  
อบต.เพ็กใหญ ํ
(สนามกีฬา) 
 

-เพื่อให๎มีสถานที่ในการ
รับรองภาระงานของทาง
ราชการที่เพิ่มมากขึ้น 
มีมาตรฐานมีความปลอดภัย 
 

ขนาดกวา๎ง  ๖  ม.  ยาว ๒๔ ม. 
สูง ๓.๕๐ ม. 

- - ๙๔๐,๐๐๐ - - -จ านวนอาคาร 
ที่ปรับปรุง 
 

-มีอาคารที่ได๎มาตรฐาน กองชําง 

๒๒๘ โครงการตํอเติม 
อาคารส านักงาน 
(กองคลัง/กองชําง)                        
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎มีสถานที่ในการ
รับรองบริการประชาชนและ
มีมาตรฐานมีความปลอดภัย 

ขนาดกวา๎ง  ๓  ม.  ยาว ๑๔.๕๐ ม.  
สูง ๒.๓๐  ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนอาคาร 
ที่ตํอเติม 

-มีอาคารที่ได๎มาตรฐาน กองชําง 

๒๒๙ โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า 
อบต.เพ็กใหญ ํ
 
 

-เพื่อให๎มีห๎องน้ าส าหรับ
บริการประชาชน 

ขนาดกวา๎ง   ๒.๕๐ ม.                 
ยาว  ๖  ม.  สูง  ๒.๘๐ ม. 
 

 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - -จ านวนห๎องน้ า 
ที่กํอสร๎าง 

-มีห๎องน้ าส าหรับบริการ
ประชาชน 

กองชําง 



 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๓๐ โครงการปรับปรุง                  

ระบบบํอเกรอะบํอซึม ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก                 

อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อเป็นการปรับปรุง

ระบบให๎มีคุณภาพมากขึ้น 

ปรับปรุงระบบบํอเกรอะบอํซึม โดย

เพิ่มถังบ าบัดน้ าเสีย  ขนาด  ๑,๕๐๐  

ลิตร  จ านวน ๑ ถัง (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่  อบต. ก าหนด)    

 

- - ๒๐,๐๐๐ - - จ านวนระบบ                         

ที่ปรับปรุง 

มีระบบที่ได๎มาตรฐาน  มีการ

บ าบัดน้ าเสีย 

กองชําง 

๒๓๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 

อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อเป็นการปรับปรุงให๎

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

เพ็กใหญํ                      

มีคุณภาพในการบริหาร

จัดการ 

โดยมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จ านวน  ๗  ชํวง  พื้นที่รวม ๕๕๓ ตร.

ม.  หนา ๐.๑๐ ม.  พรอ๎มติดต้ังปูาย

โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลน             

ที่ อบต. ก าหนด)      

 

- - ๒๑๒,๐๐๐ - - จ านวนพื้นที่

ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 

อบต.เพ็กใหญํ                      

มีสภาพแวดล๎อมที่ดีขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๓๒ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล.  
ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญ ํ       
 

-เพื่อให๎ประชาชน    ใช๎
สัญจรไป-มา               
ได๎สะดวก 

จ านวน  ๗  ชํวง 
ชํวงที่ ๑ ขนาดกวา๎ง  ๔.๕๐ ม.                
ยาว ๑๘.๕๐ ม. 
ชํวงที่ ๒ ขนาดกวา๎ง  ๔ ม.                
ยาว ๖.๕๐ ม. 
ชํวงที่ ๓ ขนาดกวา๎ง  ๗.๔๐ ม.               
ยาว ๓๐.๕๐ ม. 
ชํวงที่ ๔ ขนาดกวา๎ง  ๒.๖๐ ม.             
ยาว ๑๙ ม. 
ชํวงที่ ๕ ขนาดกวา๎ง  ๕ ม.               
ยาว ๑๓ ม. 
ชํวงที่ ๖ ขนาดกวา๎ง  ๕ ม.             ยาว 
๑๘ ม.  
ชํวงที่ ๗ ขนาดกวา๎ง  ๔ ม.                          
ยาว ๑๕ ม.  
ทุกชํวงหนา ๐.๑๕ ม. 
พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ  (รายละเอยีด
ตามแบบแปลน                   ที่ อบต. 
ก าหนด) 
 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. ที่
กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๓๓ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล.  
ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญ ํ       
 

-เพื่อให๎ประชาชน    ใช๎
สัญจรไป-มา               
ได๎สะดวก 

ถนนทางเข๎าที่ท าการ อบต.เพ็กใหญ ํ
ขนาดกวา๎ง  ๕ ม.  ยาว ๗๔ ม.          
หนา ๐.๑๕  ม. 
 
 

- - - ๑๙๒,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. ที่
กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๒๓๔ โครงการกํอสร๎างรั้ว 
คอนกรีตรอบที่ท าการ 
พร๎อมปูายอบต.เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อให๎มีขอบเขตพื้นที่
ชัดเจน เพื่อให๎มีความ
ปลอดภัย               -
เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์
ขององค์กร 

กํอสร๎างรั้วคอนกรีต  จ านวน ๓ ชํวง 
ชํวงที่ ๑ ขนาดสูง ๒ ม.ยาว ๑๘๐ ม. 
ชํวงที่ ๒ ขนาดสูง ๒ ม.ยาว ๙๐ ม. 
ชํวงที่ ๓ ขนาดสูง ๒ ม.ยาว ๒๓๘ ม. 
พร๎อมปูาย คสล. ที่ท าการ                  
อบต.เพ็กใหญํ  ขนาดกว๎าง ๔ ม.          
สูง ๒ ม. 
 

- - - ๑,๐๘๐,๐๐๐ - -จ านวนรั้วและปูายที่

กํอสร๎าง 

-มีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน                                

-เพื่อให๎มีความปลอดภยั                      

-ปูายแสดงถึงสัญลักษณ์

ขององค์กร 

 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๓๕ โครงการกํอสร๎าง 

ลาน คสล. อเนกประสงค์ 
ภายในที่ท าการ  
อบต.เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อให๎มีสถานที่ในการ
รับรองภาระงานของทาง
ราชการที่เพิ่มมากขึ้น 

จ านวน  ๓  แหํง 
พื้นที่กวา๎ง  ๒๐ ม.  ยาว  
๔๒.๕๐ ม.หนา  ๐.๑๐ ม. 

 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - -จ านวนลาน คสล. 
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-มีสถานที่จัดกจิกรรม
และรองรับการบริการ
ประชาชน 

กองชําง 

๒๓๖ โครงการกํอสร๎าง 
โรงจอดรถ  
อบต.เพ็กใหญ ํ 

-เพื่อให๎มีโรงจอดรถ
ส าหรับบริการประชาชน
อยํางเพียงพอ 
-เพื่อให๎มีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
 

ขนาดกวา๎ง ๕ ม.ยาว ๒๕ ม. 
สูง ๒.๓๐ ม. 

 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ -จ านวนโรงจอดรถที่
กํอสร๎าง 

-มีโรงจอดรถเพียงพอ
ตํอการให๎บริการ
ประชาชนผู๎มาติดตํอ
ราชการ 

กองชําง 

๒๓๗ โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย ์
OTOP 
ต าบลเพ็กใหญ ํ

-เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค๎า 

OTOP ต าบล                      

-เพื่อเป็นแหลํงจ าหนําย

และกระจายสินค๎า 

ขนาดกวา๎ง ๕ ม.ยาว ๖  ม. 
สูง  ๓  ม. 

 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ -จ านวนอาคารศูนย ์
OTOP 
ต าบลเพ็กใหญํ         

ที่กํอสร๎าง 

-มีสถานที่เป็นศูนย์รวม

สินค๎า OTOP ต าบล

และจ าหนาํย 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๓๘ โครงการจ๎างเหมา 

ขนย๎ายติดต้ังทํอสํงน้ า 
PVC พร๎อมติดตั้งเครื่อง
สูบสํงน้ าระยะไกล 

-เพื่อให๎ประชาชน          
มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 
 

โดยสูบน้ าจากแหลํงน้ า
ภายในต าบลเพ็กใหญ ํ  
ไปยังสระกักเก็บน้ าที่ใช๎
ผลิตประปาหมูํบ๎านภายใน
ต าบลเพ็กใหญํ ในชวํงที่
เกิดภาวะภยัแล๎งและ 
สระน้ าที่ใช๎ผลิตประปา
หมูํบ๎าน ม. ๑ – ๑๑   
แห๎งลง 

- - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ  

-มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 
 

กองชําง 

๒๓๙ อุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟูาสวํนภูมภิาค
อ าเภอพลตามโครงการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาแรงสูงและหม๎อ
แปลง   
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาแรงสูงและ 
หม๎อแปลง 
  

ย๎ายเสาไฟฟูาแรงสูง 
พร๎อมหม๎อแปลงไฟฟาู  
ส านักงานที่ท าการ                          
อบต.เพ็กใหญ ํ

- ๑๗,๐๐๐ - - - -จ านวนระบบ
ไฟฟูาที่มีการ
ปรับปรุง 

-ระบบไฟฟูามีความ
ปลอดภัยมีไฟฟาูใช๎
เพียงพอตํอภารกิจงาน
และบริการประชาชน 
 
 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

๒๔๐ อุดหนุนส านักงาน 
การไฟฟูาสวํนภูมภิาค
อ าเภอพลตามโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟูา
ภายในส านกังาน  
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาภายใน
ส านักงาน 
 

ระบบไฟฟูาภายใน
ส านักงานที่ท าการ   
อบต.เพ็กใหญ ํ

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนระบบ
ไฟฟูาที่มีการ
ปรับปรุง 

-มีไฟฟูาใช๎เพียงพอตอํ
ภารกิจงาน 
และบริการประชาชน 

กองชําง/
ส านักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

อ าเภอพล 

รวม  ๒๔๐  โครงการ - - ๒,๙๓๕,๐๐๐ ๗,๓๒๕,๐๐๐ ๑๓,๓๓๑,๐๐๐ ๒๖,๙๗๘,๐๐๐ ๒๐,๒๑๔,๑๘๐ - - - 



 

 
๑.๔  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการอบรมให๎ความรู๎ใน

การผลิตเชื้อไตโครเดอร์มํา
“เช้ือราปราบเชื้อโรคในนา
ข๎าว”  
 

-เพื่อให๎เกษตรกรมีความรู๎ใน
การแก๎ไขปัญหาโรคพืชในพื้นที ่
 

๑.อบรมเกษตรกร  
จ านวน  ๕๐ คน 
๒.สาธิตการผลิต 
เช้ือไตโครเดอร์มํา 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเกษตรกร 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
-โรคพืชลดลง 
-ผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๒ โครงการอบรมให๎ความรู ๎
การควบคุมและปอูงกันโรค
ที่เกิดในพืช 

-เพื่อให๎เกษตรกรมีความรู๎ใน
การควบคุมและปอูงกันโรคที่
เกิดในพืช 

๑.อบรมเกษตรกร  
จ านวน  ๕๐ คน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเกษตรกร 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-ผลผลิตทางการเกษตรได๎
มาตรฐาน ได๎ผลผลิตเพิ่ม
มากขึ้น 
 

สน.ปลัด 

๓ โครงการอบรมให๎ความรู ๎
ในการแก๎ไขปัญหา 
ดินเค็ม 

-เพื่อให๎เกษตรกรมีความรู๎และ
วิธีการในการแก๎ไขปัญหาดิน
เค็มในพื้นที่การเกษตรได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
-เพื่อแก๎ไขปัญหาดินเค็ม   
ดินเปรี้ยว  ดินเสื่อมคุณภาพ 
-เพื่อปรับปรุงดินให๎มีความ
อุดมสมบูรณ ์

๑.อบรมเกษตรกร  
จ านวน  ๕๐ คน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเกษตรกร 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
-ดินมีคุณภาพ 
-ผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น 

สน.ปลัด 

 
 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการขุดสระน้ า 

ในไรํนาระดับต าบล 
-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

๑.ขนาดเล็ก ๑๕ X ๒๐ X ๓ ม. 
๒.ขนาดกลาง  ๑๕ X ๓๐ 
   X  ๓ ม. 
๓.ขนาดใหญํ  ๑๕ X ๔๐  
   X  ๓ ม. 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -จ านวน 
สระน้ า 
ในไรํนาที่ขุด 

-มีน้ าส าหรับการเกษตร 
และเล้ียงสัตว์ 
-ผลผลิตการเกษตร
เพิ่มขึ้น 
 

สน.ปลัด/ 
กองทุนขุด 

สระน้ าในไรํนา
ระดับต าบล 

๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการ
และถํายทอดเทคโนโลยี
เกษตรต าบลเพ็กใหญ ํ
และศึกษาดูงาน 

-เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถาํยทอด
เทคโนโลยีเกษตรต าบล 
เพ็กใหญํให๎เข๎มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 
-เพื่อพัฒนาศูนยบ์ริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ต าบลเพ็กใหญํให๎สามารถ
บริการเกษตรกรได๎เพิ่มขึ้น 
-เพื่อให๎มีเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ข๎อมูล 
ด๎านการเกษตรทุกหมูํบ๎าน 
 

๑.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎     ๑๒ 
ครั้ง 
๒.จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ความรู๎ด๎าน
การเกษตร 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยี
เกษตรต าบลเพ็กใหญํ
ปฏิบัติงานได๎เพิ่มขึ้น 
-คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยี
เกษตรต าบลเพ็กใหญํ
บริการประชาชนได๎
อยําง        มี
ประสิทธิภาพ 

สน.ปลัด 

รวม ๕  โครงการ - - - - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 



 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ๖.การเสริมสร๎างสุขภาวะ   
   ๗.การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการจัดกิจกรรม 

วันเด็กแหํงชาติ       
                

-เพื่อให๎เด็กได๎ร่ืนเริงสนุกสนาน
ในวันเด็กแหํงชาติและนอ๎งๆ 
ได๎รํวมสนุก 
-เพื่อกํอให๎เกิดความรักความ
สามัคคีในหมูํคณะ 
-เพื่อสํงเสริมและพัฒนา 
ให๎เด็กได๎มีรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญาที่ดี สามารถอยูํ
รํวมกับคนอื่นได๎อยาํงมี
ความสุข 
 

๑.จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนรู๎ให๎แกํเด็ก จ านวน  
๕๐๐ คน 
๒.จัดกิจกรรมมอบประกาศ
เกียรติบัตร 
เด็กดีศรีต าบลเพ็กใหญํ 
๓.จัดกิจกรรมการแสดงบน
เวทีของเด็ก 
๔.จัดกิจกรรมการ 
ร๎องเพลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
๕.จัดกิจกรรมการ 
เลํนเกมส์ 
 

๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก 
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

-เด็กตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง ท า
ตนให๎เป็นประโยชน์ตํอ
ตนเองและสังคม 
-เด็กมีความสนุกสนานใน
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็ก
แหํงชาติ 
-เด็กได๎รับการสํงเสริม
พัฒนาการที่พร๎อมตามวยั
ที่เหมาะสม 

กองการศึกษา 

 

 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒ โครงการจัดงานวันแมํ

แหํงชาติ 
               

-เพื่อเป็นการแสดงความ 
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
-เพื่อเป็นการปลกูจิตส านกึให๎
ปวงชนชาวไทยระลกึถึงคุณ
งามความดีของแม ํ
-เพื่อสํงเสริมกิจกรรมของเด็ก
ได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 

๑.จัดกิจกรรมสร๎างจิตส านึกให๎
เด็กมีความกตัญญูกตเวท ี
๒.ผู๎เข๎ารํวม คือเด็ก 
และผู๎ปกครองเด็ก  
คณะผู๎บริหาร ส.อบต. 
คณะกรรมการศูนย์ฯ  
เจ๎าหน๎าที่  ครู  ประชาชน  
จ านวน  ๒๕๐ คน 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- -จ านวนเด็กและ
ผู๎ปกครองเด็ก 
คณะผู๎บริหาร  
ส.อบต. 
คณะกรรมการศูนย์ฯ 
เจ๎าหน๎าที่  ครู  
ประชาชน  
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

-เด็กไดแ๎สดงความกตัญญู
ระลึกถึงพระคุณของแมํ 

กองการศึกษา 

๓ อาหารเสริม (นม)  
โรงเรียน 

-เพื่อให๎เด็กนักเรียนมีอาหาร
เสริม (นม) ดื่ม 

๑.เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
๓๗๐ คน  คนละ ๘ บาท  
๒๖๐ วัน 
 
 

๗๖๙,๖๐๐ ๗๖๙,๖๐๐ ๗๖๙,๖๐๐ ๗๖๙,๖๐๐ ๗๖๙,๖๐๐ -จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได๎ 
ดื่มนม 

-เด็กนักเรียนได๎ดื่มนม กองการศึกษา 

๔ อาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อให๎เด็กมีอาหารเสริม (นม) 
ดื่ม 

๑.เด็ก ศพด. ๑๐๐ คน 
คนละ ๘ บาท  ๒๖๐ วัน 
 

๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ -จ านวนเด็ก ศพด.ที่
ได๎ดื่มนม 

-เด็กได๎ดื่มนม กองการศึกษา 

 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ อาหารกลางวัน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อให๎เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

๑.เด็ก ศพด. ๑๐๐ คน 
คนละ ๒๐ บาท  ๒๔๕ วัน 
 

๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กที่ได๎รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

-เด็กได๎รับประทาน
อาหารกลางวัน 

กอง
การศึกษา 

๖ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
ต าบลเพ็กใหญํตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

-เพื่อให๎เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

-นักเรียนในโรงเรียน จ านวน  
๓๗๐ คน 
คนละ  ๒๐ บาท   
๒๐๐ วัน 
 
 

๑,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๑,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๑,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๑,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๑,๔๘๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ได๎รับประทาน
อาหารกลางวัน 
 

-เด็กนักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารกลางวัน 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนใน
เขตต าบล 

๗ คําจัดการเรียน 
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.เพ็กใหญํ                 

-เพื่อให๎มีวัสดุการศึกษา               

สื่อการเรียนการสอน                           

ในการพัฒนาเด็กเล็ก                       

เหมาะสมกับวัย 

๑.วัสดุการศึกษา                       

สื่อการเรียนการสอน                

๒.เด็ก  ศพด. ๑๐๐ คน คนละ 

๑,๗๐๐ บาท 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง               

ที่ด าเนินการ 

-เด็กมีพัฒนาการ          

ที่ดีเหมาะสม         กบั

วัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
  



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ คําจัดในการจัด

การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เพ็กใหญํ                 

-เพื่อเป็นการสํงเสริมการจัด
การศึกษาของเด็กเล็กให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

๑.หนังสือเรียน 
๒.อุปกรณ์การเรียน 
๓.เครื่องแบบนักเรียน 
๔.กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
๕.เด็ก  ศพด.  
(อาย ุ๓-๕ ปี)  ๑๐๐ คน   คน
ละ ๑,๑๓๐ บาท 
 

- ๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ -จ านวนครั้ง               

ที่ด าเนินการ 

-เด็กมีคุณภาพชีวิต         

ที่ดีเหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา 

๙ โครงการจัดอบรม  ให๎
ความรู๎เกี่ยวกับความ
ฉลาดทางสติปัญญาและ
อารมณ์ของ 
เด็กเล็กกํอนวยัเรียน 
(IQ , EQ)               

-เพื่อให๎ผู๎ปกครองนักเรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับการ
เล้ียงดูเด็กในชํวงปฐมวัย 
-เพื่อให๎ผู๎ปกครองเกิดทักษะ
และรู๎วิธกีารสํงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กทั้ง               ๔ ด๎าน
อยํางถูกวิธ ี
-เพื่อให๎ผู๎ปกครองใช๎เวลาอยูํกับ
ลูกอยํางมีคุณภาพ 
 

๑.จัดอบรมผู๎ปกครอง   
จ านวน  ๑๐๐  คน 

๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -จ านวนผู๎ปกครอง               
ที่เข๎ารับการอบรม 

-ผู๎ปกครองนักเรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกบัการเลี้ยงดูเด็ก
ในชํวงปฐมวัย 
-ผู๎ปกครองเกิดทักษะ
และรู๎วิธกีารสํงเสริม
พัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ 
ด๎านอยํางถกูวธิ ี
-ผู๎ปกครองใช๎เวลาอยูํ
กับลูกอยํางมีคุณภาพ 
 

กอง
การศึกษา/

สปสช 

 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐ โครงการศึกษาแหลํง

เรียนรู๎นอกสถานที่ ของ 
ศพด. 
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อสํงเสริมพัฒนาการของ
เด็กได๎เรียนรู๎นอกสถานที่จาก
ภาพแวดล๎อมของจริง 
-เพื่อสํงเสริมให๎เด็กรู๎จักอนุรักษ์
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 
-เพื่อสํงเสริมให๎เด็กรู๎จักคิด
วิเคราะห์จากการเรียนรู๎ด๎วย
ประสบการณ์จริง 
 

๑.จัดกิจกรรมการเรียนรู๎นอก
สถานที่ 
๒.ผู๎เข๎ารํวม คือ เด็ก  ครู
เจ๎าหน๎าที่และผู๎ปกครอง  
จ านวน  ๒๐๐ คน 

๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก  ครู
เจ๎าหน๎าที่  และ
ผู๎ปกครอง 
ที่เข๎ารํวมโครงการ  

-เด็กได๎ศึกษาแหลํง
เรียนรู๎จากสถานทีจ่ริง 
-ครูและเด็กมีสํวนรํวม 
ในการจัดการศึกษา 
-เด็กรู๎จักคิดวิเคราะห์
จากการเรียนรู๎ด๎วย
ประสบการณ์จริง 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑ โครงการอบรมและ

พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน  
และศึกษาดูงาน 

-เพื่อให๎เด็กและเยาวชน 
มีความรู๎และพฤตกิรรม 
ที่เหมาะสมเพิ่มศักยภาพและมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น 
-เพื่อให๎เด็กและเยาวชน 
มีสํวนรํวมในการท างานรวํมกัน 
 

๑.จัดอบรมเด็กและเยาวชนให๎
มีความรู๎ 
และเพิ่มศักยภาพและ 
มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น 
๒.ศึกษาดูงานและ 
ท ากิจกรรมจิตอาสาชวํยเหลือ
สังคม 
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ เด็ก เยาวชน 
และเจ๎าหนา๎ที ่
จ านวน ๖๐ คน 
๔.จัดอบรมและศึกษา 
ดูงาน จ านวน  ๓ วัน 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
เยาวชนและ
เจ๎าหน๎าที ่
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีความรู๎เพิ่มศักยภาพ
และ 
มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่น 
-เด็กและเยาวชน 
มีสํวนรํวมในการท างาน
รํวมกัน 
  

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒ โครงการสายใยรัก                  

แมํลูกผูกพัน 
           

-เพื่อเป็นการสร๎างความผกูพัน
สายใยรักแมํและลูก 
-เพื่อสํงเสริมกิจกรรมของเด็ก
ได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 

๑.จัดกิจกรรมสร๎างความผูกพัน
ให๎เด็กมีความกตัญญูกตเวท ี
๒.ผู๎เข๎ารํวม คือ เด็ก  แมหํรือ
ผู๎ปกครองเด็ก  
คณะผู๎บริหาร  ส.อบต. 
คณะกรรมการศูนย์ฯ  
เจ๎าหน๎าที่  ครู  ประชาชน  
จ านวน  ๒๕๐  คน 
 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กเยาวชน
และเจ๎าหนา๎ที ่
ที่เข๎ารับการอบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีความรู๎เพิ่มศักยภาพและมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น 
-เด็กและเยาวชน 
มีสํวนรํวมในการท างาน
รํวมกัน 
  

กองการศึกษา 

๑๓ อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา          
ที่  ๑  ตามโครงการ 
เข๎าคํายพกัแรมลูกเสือ-
เนตรนารี สามัญในเขต
พื้นที่ต าบลเพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนวิชา
ลูกเสือ-เนตรนารี           ครบ
ตามกระบวนการ 
-เพื่อให๎นักเรียนมีระเบยีบวินยั  
เกิดความรักและสามัคคีในหมูํ
คณะ 
-เพื่อให๎นักเรียนได๎บ าเพ็ญตน
ให๎เป็นประโยชน์และชํวยเหลือ
ผู๎อื่น 

๑.อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที ่๑ จ านวน ๑ ครั้ง 
๒.จัดกิจกรรมเดินทางไกล       
เข๎าคํายพกัแรม 
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ ลูกเสือ -             
เนตรนารี  จ านวน  ๒๙๖ คน  
ผู๎ก ากับลกูเสือ  วิทยากร  
จ านวน  ๔๐ คน 
รวม  ๓๓๖  คน  
 
 

- ๓๐,๐๐๐ - - - -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถใน
กระบวนการทางลูกเสือ 
-นักเรียนมีระเบียบวินัย            
และความรักสามัคคี                
ในหมูํคณะ 
-นักเรียนรู๎จักเสียสละ               
และชํวยเหลอืผู๎อื่น 

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาที ่๑ 
 

 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔ อุดหนุนศูนย์พัฒนา

คุณภาพการศึกษา
ที่  ๑ 
ตามโครงการคําย
วิชาการ 
บูรณาการ  ๔ 
กลุํมสาระ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่  ๖ 
 

-เพื่อยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียน 
ในต าบลเพ็กใหญ ํ
ให๎สูงขึ้น 
-เพื่อพัฒนาทกัษะ 
การสร๎างความรู๎
ความสามารถให๎ผู๎เรียน
พร๎อมเข๎าสู ํ
การแขํงขันในระดับ 
ที่สูงขึ้น 
-เพื่อจัดการเรียนการ
สอนให๎สนองตํอการ
พัฒนาของเด็ก 
-เพื่อสํงเสริมนักเรียนที่
มีความ 
สามารถอยูแํล๎วให๎
พัฒนายิ่งขึ้น 
 

๑.อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ที่  ๑  จ านวน ๑ ครั้ง 
๒.จัดกิจกรรมฐานเรียนรู๎
แบบบูรณาการ จ านวน ๔ 
ฐาน คือ          -ฐาน
ภาษาอังกฤษ             -
ฐานภาษาไทย                  
-ฐานคณิตศาสตร์   
-ฐานวิทยาศาสตร์ 
๓.จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
และฝึกทักษะ 
๔.จัดกิจกรรม  จ านวน  ๘ 
วันๆละ  
๘ ชม. 

- ๖๐,๐๐๐ - - - -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-คะแนนเฉลี่ยผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนในต าบล 
เพ็กใหญํสูงขึ้น 
-นักเรียนทุกคนได๎รับการ
พัฒนาความรู๎และทกัษะ
การท างานจากการเรียนรู๎
ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
ในรูปแบบของคําย 
บูรณาการ 
-นักเรียนมีความพร๎อม
และทักษะการสร๎าง
ความรู๎ความสามารถให๎
ผู๎เรียนเข๎าสูํการแขํงขันใน
ระดับ 
ที่สูงขึ้น 
-นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วย
กระบวนการที่หลากหลาย
และได๎รับการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 

กองการศึกษา/
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาที ่๑ 
 

รวม ๑๔  โครงการ - - ๓,๔๑๒,๖๐๐ ๓,๖๒๕,๖๐๐ ๓,๕๓๕,๖๐๐ ๓,๕๓๕,๖๐๐ ๓,๕๓๕,๖๐๐ - - - 
 



 

 
 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการบริการแพทย์

ฉุกเฉินกํอนถึงโรงพยาบาล 
-เพื่อพัฒนาการให๎บริการ
แพทย์ฉกุเฉินกํอนถึง
โรงพยาบาลให๎มปีระสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น 
-เพื่อให๎ผู๎ประสบภัย ผูบ๎าดเจ็บ   
ผู๎เจ็บปุวย ได๎รับบริการแพทย์
ฉุกเฉินฯครอบคลุม 
ทุกหมูํบ๎าน 
-เพื่อจัดหาวัสดุบริการทาง
การแพทย์ วัสดุอื่น ประจ า         
รถกู๎ชีพ อบต.เพ็กใหญ ํ

๑.ให๎บริการประชาชน 
ผู๎ประสบภัยผู๎บาดเจ็บ          
ผู๎เจ็บปุวย ในเขตพื้นที่ต าบล
เพ็กใหญํ จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน
และพื้นที่ใกล๎เคียง 
๒.จัดหาวัสดุบริการทาง
การแพทย์  วัสดุอื่น ประจ ารถ
กู๎ชีพ  
อบต.เพ็กใหญ ํ

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -สามารถน าสํง
ผู๎ประสบภัย ผู๎บาดเจ็บ 
ผู๎ปุวยฉกุเฉินได๎ทันเวลา 
และมีประสิทธภิาพได๎
ครอบคลุม 
ทุกหมูํบ๎าน 
 

-มีการพัฒนาให๎บริการ
แพทย์ฉกุเฉินกํอนถึง
โรงพยาบาล 
-ผู๎ประสบภยั ผู๎บาดเจ็บ 
ผู๎ปุวยได๎รับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินฯ 
ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน 
-มีวัสดุบริการทาง
การแพทย์  วัสดุอื่น 
ประจ ารถกู๎ชพี อบต.
เพ็กใหญ ํ
 

สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒ โครงการปฐมนิเทศ

ผู๎ปกครองและอบรมให๎
ความรู๎เฝูาระวังภาวะ
โภชนาการ  โรคติดตํอใน
เด็กกํอนวยัเรียน 
 

-เพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบ
และเข๎าใจนโยบายการจัด
การศึกษา 
-เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีความรู๎
เกี่ยวกบัโรคติดตํอที่ระบาดที่
เกิดขึ้นในชํวงฤดูระบาด 
 

๑.จัดอบรมผู๎ปกครอง  จ านวน  
๑๐๐ คน 

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -จ านวนผู๎ปกครอง 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-ผู๎ปกครองได๎รับทราบ
และเข๎าใจนโยบายการ
จัดการศึกษา 
-ผู๎ปกครองมีความรู๎
เกี่ยวกบัโรคติดตํอที่
ระบาดที่เกิดขึ้นในชํวง
ฤดูระบาด 
 

กอง
การศึกษา/

สปสช 

๓ โครงการสํงเสริมสุขภาพชํอง
ปากและฟัน 
ในเด็กกํอนวัยเรียน 

-เพื่อให๎ผู๎ปกครองและ 
ครูมีความรู๎เกิดทักษะในการ
ดูแลสุขภาพชอํงปากในเด็ก 
-เพื่อให๎เด็กได๎รับการตรวจคัด
กรองสํงตํอและรักษา 

๑.จัดอบรมผู๎ปกครอง  และครู 
จ านวน  ๑๑๐ คน 
๒.ตรวจคัดกรองเด็กที่มีความ
เส่ียงตํอฟันผุและการเคลือบ
ฟลูออไรด์ปูองกันฟันผุให๎กับ
เด็ก 
 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนผู๎ปกครอง 
ครู  และเด็กที่เข๎ารับ
การอบรม 

-เด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
ชํองปากได๎รับค าแนะน า
และสํงตํอเพื่อรับการ
รักษา 
-ผู๎ปกครองและ 
ครูมีความรู๎เกิดทักษะใน
การดูแลสุขภาพชํอง
ปาก 
ในเด็ก 
 

กอง
การศึกษา/

สปสช 

 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 
-เพื่อปูองกันไมํให๎มีผู๎เสียชีวิตดว๎ย
โรคพิษสุนัขบ๎า 
-เพื่อให๎สุนัขได๎รับการ 
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ๎าครอบคลุม 
ทุกหมูํบ๎าน 
-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจและตระหนกัถึงอันตราย
ของโรคพิษสุนัขบ๎าและการดูแล
สัตว์เล้ียงอยํางถูกตอ๎ง 
-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการปฏบิัติตนเพื่อ
ปูองกันสุนัขกัดการปฏิบัติตน
หลังจากถูก 
สุนัขกัด 
-เพื่อควบคุมปูองกันการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ๎า 
ในต าบล 
 

๑.อบรมให๎ความรู๎อาสาสมัคร
บุคลากร 
ด๎านปศุสัตว์                       
๒.ควบคุมโรคด๎วยวธิีการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
ให๎แกํสุนัขและแมว 
ในต าบลเพ็กใหญ ํ
๓.ข๎อมูลสัตว์  จ านวน ๑,๔๐๐ 
ตัว 

๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -มีวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าฉีดควบคุมให๎แกํ
สุนัขและแมวทีข่ึ้น
ทะเบียนไว๎ในต าบลเพ็ก
ใหญํ  จ านวน ๑,๔๐๐ 
โดส 
 

-อาสาสมัครบุคลากรด๎าน
ปศุสัตว์ได๎รับความรู๎ ไมํมี
ผู๎เสียชีวิตด๎วยโรคพิษสุนัข
บ๎า 
-สุนัขและแมวได๎รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
-ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจและตระหนกัถึง
อันตรายของโรคพิษสุนัข
บ๎าและการดูแลสัตว์เล้ียง
อยํางถูกตอ๎ง 
-ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการปฏบิัติตนเพื่อ
ปูองกันสุนัขกัด การปฏิบัติ
ตนหลังจากถูกสุนัขกัดได๎
อยํางถูกวิธ ี 
-สามารถควบคุมปอูงกัน
การระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ๎าในต าบลเพ็กใหญํ
ได๎อยําง 
เหมะสม 

สน.ปลัด 

 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ โครงการอบรมให๎ความรู๎

การปูองกัน           เด็ก

จมน้ า 

-เพื่อให๎เด็กมีความรู๎พื้นฐาน

ในการชํวยเหลอืผู๎จมน้ าและ

การปฐมพยาบาล 

เด็กในเขตต าบลเพ็กใหญํ                  

จ านวน  ๖๐  คน 

- ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ -จ านวนเด็ก           

ที่เข๎ารับการ

อบรม 

-เด็กมีความรู๎พื้นฐานในการ

ชํวยเหลือผู๎จมน้ าและการ

ปฐมพยาบาล 

สน.ปลัด/สปสช 

๖ อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูํบ๎านตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด๎าน

สาธารณสุข 

-เพื่อสนับสนุนชุมชน/

หมูํบ๎านด าเนินการตาม

โครงการพระราชด าริด๎าน

สาธารณสุข 

๑.อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมูํบ๎าน  จ านวน  ๑  ครั้ง                             
หมูํที่ ๑ – ๑๑                    
จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ - - - -จ านวนพื้นที ่             

ที่ด าเนินการ 

-ประชาชนมีสุขภาพคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น 

สน.ปลัด/
คณะกรรมการ

หมูํบ๎าน 

๗ อุดหนุนคณะกรรมการ 
อสม.ประจ าหมูํบา๎น 
ตามโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานและ
สุขภาพภาคประชาชนใน
หมูํบ๎าน 

-เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การงานสาธารณสุขมูลฐาน 

๑.อุดหนุนคณะกรรมการ 
อสม.ประจ าหมูํบา๎น 
จ านวน  ๑  ครั้ง                             
หมูํที่ ๑ – ๑๑                    
จ านวน  ๑๑  หมูํบา๎น 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ - - - -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-บุคลากรด๎านสาธารณสุข 
มีการพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน 
-ประชาชนได๎รับบริการ
สาธารณสุขพื้นฐาน 
 

สน.ปลัด/
คณะกรรมการ 
อสม.ประจ า

หมูํบ๎าน 

 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ  ที่มภีาวะ
พึ่งพิง 
 

-เพื่อให๎ผู๎สูงอาย ุ          
ที่มีภาวะพึ่งพิง           
มีคุณภาพชีวิต                
ที่ดีขึ้น 

จ านวน  ๔  กลุํม 
๑.เคลื่อนไหวได๎บ๎างและอาจมีปัญหา
การกินหรือการขับถําย           แตํไมํมี
ภาวะสับสนทางสมอง 
๒.เคลื่อนไหวได๎บ๎างและอาจมีปัญหา
การกินหรือการขับถําย        แตํมีภาวะ
สับสนทางสมอง 
๓.เคลื่อนไหวเองไมํได๎และอาจมีปัญหา
การกินหรือการขับถํายหรือมีอาการ
เจ็บปุวยรุนแรง 
๔.เคลื่อนไหวเองไมํได๎และอาจมีปัญหา
การกินหรือการขับถํายหรือมีอาการ
เจ็บปุวยรุนแรงหรืออยูํในระยะท๎ายของ
ชีวิต 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ผู๎สูงอายุ ที่มภีาวะพึ่งพิงมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สน.ปลัด/ศูนย์ 
LCT 

๙ โครงการสนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพทอ๎งถิ่น 

-เพื่อสนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ท๎องถิ่น 

๑.สนับสนุนงบประมาณในการสมทบ  
สปสช. จ านวน  ๑  ครั้ง  

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ระบบหลักประกันสุขภาพ
ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงานด๎าน
สาธารณสุขแกปํระชาชน 

สน.ปลัด/
สปสช 

รวม ๙  โครงการ - - ๔๙๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ - - - 
 
 



 

๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการเยี่ยมบ๎านสาน

สัมพันธ ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อเป็นการสร๎างความสัมพันธ์ที่
ดีกับครอบครัวเด็กและเพื่อทราบ
ปัญหาเด็กและรวํมกันแก๎ไข
ปัญหานั้น 
 

๑.จัดกิจกรรม 
ออกเยีย่มบ๎านสานสัมพันธ ์ 
จ านวน ๑๐๐  คน 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -จ านวนเด็ก 
ที่ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือการออกเยี่ยม
บ๎านสานสัมพันธ ์

-เด็กมีคุณสมบัติ 
ที่พึงประสงค์สามารถแก๎ไข
ปัญหาได๎ตรงจุด  ได๎รับการ
เล้ียงด ู
ที่ถูกวธิ ี
 
 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการจ๎างนักเรียน
นักศึกษา                        

-เพื่อสํงเสริมสนับสนุน 
ให๎นักเรียน นักศึกษา   
ได๎พัฒนาทักษะในการเรียนรู๎การ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใช๎เวลาวาํงให๎เกิดประโยชน ์
-สํงเสริมการลดคําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครอง 
 

๑.จัดกิจกรรมจ๎างนักเรียน/
นักศึกษา/ 
ผู๎ด๎อยโอกาส   ท างานชํวงปิด
เทอม จ านวน ๕๐  คน   

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนนักเรียน/ 
นักศึกษา/ผู๎ด๎อยโอกาส 
ที่เข๎ารวํมกิจกรรม 
 

-นักเรียน/นักศึกษา/ 
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎เรียนรู๎การ
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
-ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์
-ลดคําใช๎จํายของผู๎ปกครอง 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ เงินสงเคราะห์เพื่อ 

การยังชีพผู๎สูงอาย ุ
-เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รับ
สวัสดิการ 
 

๑.เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการ
ให๎แกํผู๎สูงอาย ุ
ที่มีอาย ุ๖๐ ปบีริบูรณ์ 
ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ๎วน
ตามระเบียบฯ 

 

๑๐,๑๙๒,๘๐
๐ 

๑๐,๖๙๔,๔๐
๐ 

๑๑,๐๗๔,๘๐
๐ 

๑๑,๐๗๔,๘๐
๐ 

๑๑,๐๗๔,๘๐
๐ 

-จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

-ผู๎สูงอายุได๎รับการ 
จัดสวัสดิการ 
 

สน.ปลัด 

๔ เงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพคนพิการ 

-เพื่อให๎คนพิการได๎รับ
สวัสดิการ 
 

๑.เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการ
เบีย้ความพกิารให๎แกํคนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดที่ได๎แสดงความจ านง 
 

๒,๗๗๔,๐๐๐ ๒,๙๒๘,๐๐๐ ๓,๑๙๖,๘๐๐ ๓,๑๙๖,๘๐๐ ๓,๑๙๖,๘๐๐ -จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

-คนพิการได๎รับการ 
จัดสวัสดิการ 
 

สน.ปลัด 

๕ เงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพ         ผู๎ปุวย
เอดส ์

-เพื่อให๎ผู๎ปุวยโรคเอดส์ได๎รับ
การสงเคราะห์ชํวยเหลือ 

๑.เพื่อจํายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพของผู๎ปวุยโรคเอดส์
ในเขต อบต. 
เพ็กใหญํ  จ านวน ๑๕ คนๆละ 
๕๐๐ บาท ตํอเดือน  จ านวน 
๑๒ เดือน 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ -จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

-ผู๎ปุวยโรคเอดส์ได๎รับ
การสงเคราะห์และ
ชํวยเหลือ 
 

สน.ปลัด 

 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖ โครงการชํวยเหลือ 

เด็กด๎อยโอกาส 
ในเขตพื้นที่ 
ต าบลเพ็กใหญํ   

-เพื่อชํวยเหลือเด็ก 
ด๎านปัจจยัพื้นฐาน 
การด าเนินชีวิตและ
สวัสดิการตําง ๆ 
ให๎เด็กมีพัฒนาการ 
ที่เหมาะสมทางรํางกาย 
สติปัญญา  และจิตใจ 
-เพื่อจัดหารถ  รับ – สํง  
นักเรียนส าหรับเด็ก 
ที่ผู๎ปกครองที่มีฐานะยากจน
ไมํสามารถ   
รับ – สํง ได๎ 
 
 

๑.เด็กนักเรียน อายุ  
๒-๕ ป ีจ านวน  ๔๐ คน 
๒.ชํวยเหลือเด็กด๎อยโอกาสที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การ
ชํวยเหลือ 
จ านวน  ๑๑  หมูํบ๎าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-เด็กได๎รับการชํวย 
เหลือเด็กด๎านปัจจยั 
พื้นฐาน การด าเนินชีวิต
และสวัสดิการตาํง ๆ ให๎
เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมทางรํางกาย 
สติปัญญา และจิตใจ 
-มีรถ  รับ – สํง  
นักเรียนส าหรับเด็ก 
ที่ผู๎ปกครองที่มีฐานะ
ยากจนไมํสามารถ   
รับ – สํง ได ๎
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗ โครงการสํงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมศูนย์ยุตธิรรมชุมชน
ต าบล 
เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อสนับสนุนสํงเสริม
กิจกรรมของศูนย์ยุตธิรรม
ชุมชนต าบล 
เพ็กใหญ ํ

๑.จัดอบรมประชาชน 
ให๎ความรู๎ด๎านกฎหมาย 
จ านวน  ๑๐๐  คน  

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนประชาชนที่
เข๎ารับการอบรม 

-ประชาชนได๎รับความรู๎  ด๎าน
กฎหมาย 
-ได๎ทราบสิทธิความเทําเทียม
กันในสังคม 
 
 

สน.ปลัด 
 
 
 

๘ อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.
พล   
ตามโครงการแผนงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
ชํวยเหลือผู๎ปวุยโรคเอดส์
และผู๎ติดเช้ือ HIV อ าเภอพล 
 

-เพื่อปูองกันการแพรํระบาด
ของโรคเอดส์ 
ในเขตพื้นที่อ าเภอพล 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู๎ติดเช้ือเอดส์และครอบครัว
ของ 
ผู๎ติดเช้ือเอดส์ให๎มีคุณภาพที่
ดีเทียบเทําบุคคลโดยทั่วไป
ในสังคม 
 

๑.อุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ.พล 
จ านวน  ๑ ครั้ง 
๒.สนับสนุนทุนการศึกษา 
๓.การอบรมศึกษา              
และให๎ความรู ๎
๔.งานด๎านบริจาค/ชํวยเหลือ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-สามารถปอูงกันการแพรํ
ระบาดของโรคเอดส์ในพื้นที่
อ าเภอพลได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สน.ปลัด/      
ที่ท าการ
ปกครอง           
อ.พล 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙ อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.

พล   
ตามโครงการของสมาชิก
กาชาดอ าเภอพล 
 
 

-เพื่อด าเนินกิจกรรม 
สาธารณะด๎านการให๎ความ
รํวมมือราษฎร 
ในเขตพื้นที่อ าเภอพล 
-เพื่อด าเนินกิจกรรม
สนับสนุนเหลํากาชาด
จังหวัดขอนแกํนหรือรัฐบาล 
-เพื่อด าเนินกิจกรรม 
ด๎านการชํวยเหลือประชาชน
ของสมาชิกกาชาดอ าเภอพล 
 

๑.อุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ.พล 
จ านวน  ๑ ครั้ง 
๒.กิจกรรมการรับบริจาค
โลหิต 
๓.กิจกรรมอบรม            
ศึกษาดูงาน 
๔.กิจกรรมสนับสนุน งาน
เทศกาลไหมไหมประเพณีผูก
เส่ียวและงานกาชาด
ประจ าป ี
๕.งานด๎านบริจาค/ชํวยเหลือ
ประชาชน 
 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - - -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-สามารถชวํยเหลือราษฎรใน
เขตพื้นที่อ าเภอพลได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
-สามารถสนับสนุนกจิกรรม
ของสมาชิกกาชาดอ าเภอพลให๎
เป็นตามวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของงานกาชาด 

สน.ปลัด/      
ที่ท าการ
ปกครอง           
อ.พล 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐ อุดหนุน อปท. ในเขตอ าเภอ

พลตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-เพื่อเป็นศูนย ์
กลางขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในเขตอ าเภอพลใน
การรวบรวมข๎อมูล
สถานะของภยั 
ที่เกิด จ านวน
ประชาชนที่ได๎รับ
ผลกระทบและวธิีการ
ในการแก๎ไขปัญหา
ตํางๆ 
 

อปท. ที่อยูํในพื้นที่
ให๎บริการสถานทีก่ลาง  
สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายที่
จ าเป็นในการ
บริหารงานของสถานที่
กลาง        จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ - - - -จ านวนครั้ง            
ที่ด าเนินการ 

-ประชาชนได๎รับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
หลักเกณฑ์ และวิธกีาร
ในการชํวยเหลอื
ประชาชนและสามารถ
สืบค๎นข๎อมูลตํางๆ ได๎
โดยสะดวก รวดเร็ว 

สน.ปลัด/
อปท.ในเขต
อ าเภอพล 

 
 
 

๑๑ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลเพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อชํวยเหลือ
สวัสดิการ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
 

จ านวน ๑ ครัง้ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการ
ชํวยเหลือ 
 

สน.ปลัด 

รวม ๑๑  โครงการ - - ๑๓,๓๙๗,๘๐๐ ๑๔,๐๕๓,๔๐๐ ๑๔,๗๑๖,๖๐๐ ๑๔,๗๑๖,๖๐๐ ๑๔,๗๑๖,๖๐๐ - - - 
 
 
 
 



 

 
 
 
๒.๔  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการอบรม 

และสํงเสริมการ 
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
 

-เพื่อให๎เกษตรกร 
ลดต๎นทุนการผลิตสินค๎า
เกษตร 
-เพื่อลดการใช๎สารเคมี 
 

๑.จัดอบรมเกษตรกร 
จ านวน  ๕๐ คน 
๒.สาธิตการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ 
 
 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเกษตรกร 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-มีน้ าหมักชวีภาพ 
ใช๎ในการผลิตสินค๎า
เกษตรและจ าหนาํย 

สน.ปลัด 

๒ โครงการอบรม 
การแปรรูป 
ผ๎าไหมและผ๎าฝูาย 
และศึกษาดูงาน 

-เพื่อให๎ประชาชน 
มีความรูใ๎นการการ 
แปรรูปผ๎าไหม  ผ๎าฝูายเพิ่ม
มูลคําสินค๎า 

๑.จัดอบรมประชาชน 
๒.สาธิตการแปรรูป 
ผ๎าไหมและผ๎าฝูาย 
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ ประชาชน
และเจ๎าหนา๎ที่ จ านวน  ๖๐ 
คน 
๓.จัดอบรมและศึกษา 
ดูงาน  จ านวน  ๓ วัน 
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนประชาชน 
และเจ๎าหนา๎ที ่
ที่เข๎ารับการอบรม 

-ประชาชนมีความรู ๎
ในการแปรรูป 
ผ๎าไหม  ผ๎าฝูาย 
มีรายได๎เพิ่มมากขึ้น 
 

สน.ปลัด 

 
 
 
 



 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ โครงการอบรม 

การแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร 

-เพื่อให๎เกษตรกร 
มีความรูใ๎นการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร  
 

๑.จัดอบรมเกษตรกร 
จ านวน  ๕๐ คน 
๒.สาธิตการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

๕๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเกษตรกร 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
ในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร   
มีรายได๎เพิ่มมากขึ้น 
 
 

สน.ปลัด 

๔ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการเกษตรที่พึ่งพา
ตนเองและ 
ศึกษาดูงาน 

-เพื่อให๎ประชาชน 
มีความรู๎และเข๎าใจ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เพื่อให๎ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูํการปฏิบัติให๎เป็น
รูปธรรม 
 

๑.จัดอบรมประชาชน ,
ตัวแทนกลุํมเกษตรกร , 
ตัวแทนกลุํมอาชีพ , ตัวแทน
กลุํมผู๎น า 
๒.ศึกษาดูงาน  
การพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ ประชาชน , 
ตัวแทนกลุํมเกษตรกร , 
ตัวแทนกลุํมอาชีพ , ตัวแทน
กลุํมผู๎น าและเจ๎าหน๎าที ่ 
จ านวน  ๖๐  คน 
๔.จ านวน  ๔ วัน 
 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -จ านวนประชาชน , 
ตัวแทนกลุํมเกษตรกร 
, ตัวแทนกลุํมอาชีพ , 
ตัวแทนกลุํมผู๎น าที่เขา๎
รับการอบรม 

-ประชาชน , ตัวแทนกลุํม
เกษตรกร , ตัวแทนกลุํม
อาชีพ , ตัวแทนกลุํมผู๎น า 
มีความรู๎และทักษะ
กระบวนการคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ไปสูํการปฏิบัต ิ
ให๎เป็นรูปธรรม 
 

สน.ปลัด 

 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ โครงการผ๎ูสูงวัย 

ยุคใหมํ จิตแจํมใส 
รํางกายแข็งแรง 
 

-เพื่อให๎ผู๎สูงวัยมีจิตแจํมใส 
รํางกายแข็งแรง 
-เพื่อให๎ผู๎สูงวัยได๎รับการ 
คัดกรองสุขภาพ 
-เพื่อเชิดชูเกียรติผู๎สูงอายุ
ต๎นแบบ 
-เพื่อให๎ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การสํงเสริมสุขภาพจิต
ผู๎สูงอาย ุ
ให๎มีความแจํมใส   
สํงผลให๎ผู๎สูงอายุ 
มีรํางกายที่แข็งแรง 
 
 

๑.จัดอบรมให๎ความรู ๎
๒.มอบเกียรติบัตรผู๎สูงอายุ
ต๎นแบบ 
๓.จัดกิจกรรมการตรวจ
สุขภาพให๎ผู๎สูงอาย ุ
๔.จัดกิจกรรม 
สันทนาการ 
๕.จัดกิจกรรมรดน้ า 
ขอพรผ๎ูสูงอาย ุ
๖.ผู๎เข๎ารํวม คือ ผู๎สูงอาย ุ
เด็ก เยาวชน กลุํมสตรี อสม. 
ผู๎น าชุมชน ประชาชน และ
เจ๎าหน๎าที่ จ านวน  
๑,๐๐๐ คน 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

-ผู๎สูงอายุมีความรู๎ 
ในการดูแลสุขภาพตนเอง 
-ผู๎สูงอายุได๎รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ 
-ผู๎สูงอายุตระหนกัวาํ
ตนเองมีคุณคําได๎รับการ
ยกยอํงเชิดชูเกียรติจาก
ชุมชน 
-ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
สํงเสริมสุขภาพจิต
ผู๎สูงอายุให๎มีความแจํมใส  
สํงผลให๎ผู๎สูงอายุมีรํางกาย 
ที่แข็งแรง 
 

สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖ โครงการสํงเสริม

สนับสนุนโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ  
อบต.เพ็กใหญ ํ
 
 
 
 

-เพื่อสํงเสริมการรวมกลุํมของ
ผู๎สูงอายุในการท ากิจกรรม
รํวมกัน 
-เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รับความรู๎
อยํางตํอเนื่องในการดูแลสุขภาพ
กายและจิตใจตนเองอยาํงถูกวธิ ี
-เพื่อสํงเสริมกิจกรรมประเพณี
และวัฒนธรรม   
ท าให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาพจิต 
ที่ดีลดปัญหาภาวะเหงา 
และซึมเศร๎า 
-เพื่อให๎ประชาชนทกุคนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
เตรียมพร๎อมเข๎าสูํการเป็น
ผู๎สูงอายุที่มีคุณภาพ 
-เพื่อสํงเสริมอาชีพ  
เพิ่มรายได๎ให๎ผู๎สูงอาย ุ
มีความกินดีอยูํด ี
-เพื่อให๎ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
มีสํวนรํวมในภารกิจด๎านผู๎สูงอาย ุ

๑.จัดกิจกรรม 
ตามหลักสูตรการเรียน 
การสอน 
๒.จัดเวทีเปิดโอกาส 
การมีสํวนรํวม 
๓.จัดกิจกรรม  
สัปดาห์ละ ๑ วัน 
วันละ ๔ ชม. 
จ านวน ๘ สัปดาห ์
๓.ผู๎สูงอายุ จ านวน  
๘๐ คน 

- ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ -จ านวนผู๎สูงอาย ุ
ที่เข๎ารํวมโครงการ 

-ผู๎สูงอายุเกิดความรักความ
สามัคคีมีการเอื้ออาทรกัน 
-ผู๎สูงอายุได๎รับความรู๎อยําง
ตํอเนื่องในการดูแลสุขภาพ
กายและจิตใจตนเองอยาํง
ถูกวธิี   
ลดภาวะเหงาและซึมเศร๎าลด
การเจ็บปุวย 
-ผู๎สูงอายุมีทักษะ 
ด๎านอาชีพสามารถน าไป
ประกอบอาชีพสร๎างงาน
สร๎างรายได๎ ชํวยเหลือตนเอง
ได๎ 
-ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการเตรียม
ความพร๎อมสูํสังคมผู๎สูงอายุ
ที่มีคุณภาพ 

สน.ปลัด 

 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗ โครงการอบรมพัฒนาสตรี

และเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของครอบครัว 
 
 
 
 

-เพื่อให๎สตรีมีความรู๎ความเขา๎ใจ
เกี่ยวกบักฎหมาย 
ที่ควรร๎ู สิทธิสตรี สถานการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัว  
และสามารถเข๎าถึงสิทธิด๎าน
สวัสดิการสังคม 
-เพื่อให๎สตรีได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ มีความรู๎เกี่ยวกับการ
ท างานเป็นทีม ท าให๎เกิดความรัก
สามัคคีกันในชุมชน 
-เพื่อให๎สตรีมีการรวมกลุํมกันและ
เกิดเครอืขํายของสตรีในการรํวมมือ
กันท ากิจกรรมในต าบลท าให๎ชุมชน
เข๎มแข็ง 
 

๑.จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
สตรี  
จ านวน  ๕๐ คน 
๒.จัดกิจกรรม 
สันทนาการ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนสตรี 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-สตรีมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกบักฎหมายที่ควรร๎ู สิทธิ
สตรี สถานการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัว และสามารถ
เข๎าถึงสิทธิด๎านสวัสดิการสังคม 
-สตรีได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 
มีความรู๎เกี่ยวกับการท างาน
เป็นทีม ท าให๎เกิดความรกั
สามัคคีกันในชุมชน 
-สตรีมีการรวมกลุํมกันและเกิด
เครือขํายของสตรีในการ
รํวมมือกันท ากิจกรรมในต าบล
ท าให๎ชุมชนเข๎มแข็ง 
 
 

สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงานรับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ โครงการสานสายใยรกั 

คนพิการ 
-เพื่อให๎คนพิการและผู๎ดูแล
คนพิการมีความรู๎ในการดูแล
สุขภาพตนเองและการฟื้นฟู
สมรรถภาพรํางกายได๎อยาํง
ถูกวธิ ี
-เพื่อให๎คนพิการสามารถ
พึ่งตนเองได๎ 
-เพื่อให๎ชุมชนมีสํวนรํวม 
ในการดูแลสุขภาพคนพิการ 
 

๑.จัดอบรมให๎ความรู๎แกํคน
พิการ ผู๎ดูแลคนพกิาร 
และ อสม. 
๒.ผู๎เข๎ารํวมคือ คนพิการ  
ผู๎ดูแลคนพิการและ อสม. 
จ านวน  ๖๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนคนพิการ 
ผู๎ดูแลคนพิการและ 
อสม.ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-คนพิการ ผู๎ดูแลคน
พิการและ อสม.ได๎
เรียนรู๎การรับฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน 
-คนพิการมีสุขภาพด ี
-ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
ดูแลสุขภาพคนพกิาร 

สน.ปลัด 

๙ โครงการเทคโนโลยี

พลังงานทางเลือกสร๎าง

รายได๎สูํชุมชนด๎วยเตาเผา

ถํานประสิทธภิาพสูง 

เพื่อเป็นการใช๎ทรัพยากรใน

ชุมชนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด

และรู๎คุณคํา 

๑.จัดอบรมประชาชน            

จ านวน  ๕๐ คน 

- - - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ -จ านวนประชาชนที่

เข๎ารับการอบรม 

-ลดคําใช๎จํายดา๎น

เช้ือเพลิงพลังงาน               

ลงได๎  ประชาชนมี

ความรู๎ประกอบเป็น

อาชีพเสริมได๎ 

สน.ปลัด/             

สนง.พลังงานจังหวัด

ขอนแกํน 

รวม ๙  โครงการ - - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๓๕,๐๐๐ ๘๓๕,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 



 

 
๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการจัดการแขํงขันกีฬา 

นักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชน 
ต๎านยาเสพติด 
 

-เพื่อเป็นการเชื่อมความ
สามัคคีในชุมชนให๎เด็ก 
เยาวชน ประชาชน  
แตํละหมูํบ๎านในเขตต าบล 
เพ็กใหญ ํ
-เพื่อเสริมสร๎างพลานามัย 
ที่ดีและชักจูงให๎ประชาชน เด็ก 
และเยาวชน ได๎ออกก าลังกาย
และมีสุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น 
 

๑.จัดการแขํงขันกีฬาให๎
นักเรียน  เยาวชน
ประชาชนและ
เจ๎าหน๎าที ่             ได๎
ออกก าลังกายจ านวน   
๕๐๐  คน 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ -จ านวนนักเรียน
เยาวชน ประชาชน
และเจ๎าหนา๎ที่ที่เข๎า
รํวมโครงการ 

-นักเรียน  เยาวชน
ประชาชนและ
เจ๎าหน๎าที่มีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง  

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒ โครงการอบรมให๎

ความรู๎ในการพัฒนา
ทักษะการเลํนกีฬาและ
การออก          ก าลัง
กาย 

-เพื่อสํงเสริมให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการออกก าลังกายและ
เลํนกีฬาอยํางถูกตอ๎งเหมาะสม 
รู๎จักกฎ กติกา ระเบยีบ 
มารยาทการเลํนกีฬาที่ถูกต๎อง 
-เพื่อเพิ่มโอกาสให๎ทุกกลุํม
ได๎รับการสํงเสริมการเลํนกีฬา 
ทุกเพศ ทุกวยั สภาพราํงกาย
และระยะเวลา 
 

๑.จัดอบรมเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
จ านวน  ๕๐  คน 
๒.ส าหรับยืมอุปกรณ์กีฬา
เพื่อสํงเสริมการเลํนกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก เยาวชน
และประชาชน              
ที่เข๎ารับการอบรม 

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนรวมกลุํม          
ในการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ และได๎
ฝึกซ๎อมเพิ่มพูนทักษะ
การเลํนกีฬาอยาํงถูกวธิ ี
 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับ          
เด็กและเยาวชน 

-เพื่อให๎นักเรียนได๎เข๎าอบรม
และท ากจิกรรมสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและมี
ระเบียบวินยัคํานิยม 
อันดีงาม 
-เพื่อลดปัญหาตาํงๆ ที่เกิดจาก
การขาดคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถปฏบิัติตนได๎อยําง
ถูกต๎อง 
 

๑.จัดอบรมเด็กและเยาวชน 
๒.จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ เด็ก 
เยาวชน ครู และ 
เจ๎าหน๎าที่  จ านวน 
๒๐๐ คน 
๔.จัดอบรม  จ านวน             
๒ วัน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กเยาวชน 
ครูและเจ๎าหน๎าที่ที่
เข๎ารับการอบรม 

-นักเรียนมีคุณธรรม 
ระเบียบวินยัและ
คํานิยมที่พึงประสงค์ 
-นักเรียนมีพฤตกิรรมที่
ถูกต๎องตามหลักค าสอน 
และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติในอนาคต 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการจัดงาน

ประเพณีบุญ 
เดือน  ๖  
 
 

-เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สืบสานฟื้นฟู 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท๎องถิ่นและ
ประเทศชาติไมํให๎สูญหาย  
ให๎คงอยูํตํอไป 
-เพื่อเสริมสร๎างความ
สามัคคีในหมูํบ๎านและ
ประชาชนในต าบลเพ็ก
ใหญํ และกระตุ๎นให๎เกิด
การหวงแหน 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
-เพื่อสํงเสริมให๎พื้นที่โนน
แทํนพระเป็นแหลํงท๎อง
เท่ียวทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญของอ าเภอพล เป็น
สถานที่ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 
 

๑.จัดท าปูายประชาสัมพันธ ์
๒.จัดกิจกรรมพธิีทางศาสนา ๓.
ผู๎เข๎ารํวม คือประชาชน และ
เจ๎าหน๎าที่  จ านวน  
๑๑ หมูํบ๎าน 

- - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีสํวนรวํม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎
สืบไป 
-ประชาชนมีความ
สามัคคีและเกิด
จิตส านึกภาคภูมิใจเกิด
ความหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 

 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ โครงการจัดงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ 
สรงกูํเจ๎าพํอสิบกรี   
วันวิสาขบูชา  
 

-เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟ ู
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ไมํให๎สูญหาย  ให๎คงอยูํตํอไป 

๑.จัดท าปูายประชาสัมพันธ ์
๒.จัดขบวนแหํ                    
๓.จัดกิจกรรมพธิีทางศาสนา๔.
จัดกิจกรรมจุดบั้งไฟ               
๕.ผู๎เข๎ารํวม คือประชาชน และ
เจ๎าหน๎าที่  จ านวน  
๑๑ หมูํบ๎าน   

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - - -จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีสํวนรวํมอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นให๎สืบไป 
 

กองการศึกษา 

๖ โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง 
พระพุทธศาสนา 

-เพื่อให๎เด็ก ศพด.รู๎จักวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
-เพื่อปลูกจิตส านึกและการ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
ให๎กับเด็ก 

๑.จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
๒.จัดกิจกรรมวันเขา๎พรรษา 
๓.เด็ก ศพด. ครู               และ
เจ๎าหน๎าที่   จ านวน  ๑๐๐ คน 

- - - - - -จ านวนผู๎ที่เข๎ารํวม
โครงการ 

-เด็ก ศพด.รู๎จักวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-ปลูกจิตส านกึและการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมให๎กบัเด็ก 

กองการศึกษา 

๗ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
ต าบลเพ็กใหญํตาม
โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬานักเรียน 
 

-เพื่อสํงเสริมให๎เด็กนักเรียนได๎
เลํนกีฬา              และออก
ก าลังกายอยาํงตํอเนื่อง 
 

๑.อุดหนุนโรงเรียน 
จ านวน  ๖  แหํง 
จ านวน  ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - -จ านวนโรงเรียน 
ที่เข๎ารํวมโครงการ 

-เด็กนักเรียนได๎เลํนกีฬาและ
ออกก าลังกาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
-หํางไกลจากยาเสพติด 
 

กอง
การศึกษา/

โรงเรียนในเขต
ต าบล 

รวม ๗  โครงการ - - ๕๖๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ - - - 
 
 



 

๒.๖  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการกํอสร๎าง            

ลานกีฬาหมูํบา๎น                 
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน  ม.๒) 
 

-เพื่อให๎มีสถานที่ในการสํงเสริม
ให๎เด็ก เยาวชนและประชาชน  
ได๎เลํนกีฬาและออกก าลังกาย
อยํางตํอเนื่อง 
 

บริเวณหน๎าวัดไทยสถิตย์พื้นที่
กว๎าง  ๑๕ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. 

- - - ๑๓๕,๐๐๐ - -จ านวนลานกีฬา 
ที่กํอสร๎าง 

-เด็ก  เยาวชนและประชาชนมี
สถานที่ส าหรับได๎เลํนกีฬาและ            
ออกก าลังกาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
-หํางไกลจากยาเสพติด 
 
 

กองชําง 

๒ โครงการกํอสร๎าง           
สนามกีฬา   หมูํที ่ ๘ 
(แผนชุมชน  ม.๘) 
 

-เพื่อให๎มีสถานที่ในการสํงเสริม
ให๎เด็ก เยาวชนและประชาชน  
ได๎เลํนกีฬาและออกก าลังกาย
อยํางตํอเนื่อง 
 

บริเวณดอนปูุตา                      
พื้นที่กวา๎ง ๒๐ ม. ยาว ๔๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม.  

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จ านวนสนามกีฬา 
ที่กํอสร๎าง 

-เด็ก  เยาวชนและประชาชนมี
สถานที่ส าหรับได๎เลํนกีฬาและ               
ออกก าลังกาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
-หํางไกลจากยาเสพติด 
 

กองชําง 

รวม ๒  โครงการ - - - - - ๔๙๕,๐๐๐ - - - - 
 
 
 
 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ๎มเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 
   ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 



 

๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการพัฒนาองค์

ความรู๎ด๎านพลังงานและ

สิ่งแวดล๎อม             

น๎อมน าสูํชุมชน  

 

 

-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎

ความเข๎าใจ  และสามารถน า

องค์ความรู๎ไปใช๎ในการด าเนิน

ชีวิตเกิดการพัฒนาดา๎น

พลังงานทางเลือก                

ในชุมชน 

๑.จัดอบรมประชาชน

จ านวน  ๑๐๐ คน 

- 
 

- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนประชาชน

ที่เข๎ารับการอบรม 

-ประชาชนมีความรู๎ด๎าน

พลังงานน าไปใช๎ใน

ครัวเรือนและ          

ชุมชนได๎ 

สน.ปลัด/               

สนง.พลังงานจังหวัด

ขอนแกํน 

รวม ๑  โครงการ - - - 
 

- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการอบรมให๎

ความรู๎การประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช ๎

-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎       
ในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช๎ 
-เพื่อลดปริมาณขยะ 
-เพื่อเพิ่มมูลคําสิ่งของเหลือใช๎ 
 

๑.จัดอบรมประชาชน 
จ านวน  ๕๐ คน 
๒.สาธิตการประดษิฐ์สิ่งของ
จากวัสดุเหลือใช๎ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนประชาชนที่
เข๎ารับการอบรม 

-ปริมาณขยะลดลง 
-เพิ่มมูลคําของสิ่งของ
เหลือใช๎ 
-มีรายได๎เพิ่มขึ้น 

สน.ปลัด 

๒ โครงการปรับปรุง
สถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล
ขยะมูลฝอย 
อบต.เพ็กใหญ ํ   

-เพื่อให๎มีสถานทีก่ าจัด          
สิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย อบต.เพ็ก
ใหญํมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.จ๎างเหมาปรับเกรด          
และฝั่งกลบขยะ  
๒.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให๎มีความเหมาะสม 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนสถานที่ก าจัด
สิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 
ที่ปรับปรุง 

-การจัดเก็บและท าลาย
ขยะและ 
สิ่งปฏิกูลได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ โครงการอบรมให๎ความรู๎

เกี่ยวกบัการจัดการขยะ 
และศึกษาดูงาน 

-เพื่อให๎ประชาชน               
ผู๎น าชุมชนมีความรู๎ในการ
จัดการขยะในชุมชน 
-เพื่อให๎การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพจากความ
รํวมมือของคนในชุมชนและ
หนํวยงานภาครัฐ 
 

๑.จัดอบรมประชาชน  ผู๎น า
ชุมชน 
๒.ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ      ที่เป็นระบบ 
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ ประชาชน  
ผู๎น าชุมชน  และเจ๎าหนา๎ที ่
จ านวน  ๘๐ คน 
๔.จัดอบรมและศึกษา 
ดูงาน จ านวน  ๓  วัน 
 

- 
 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

-จ านวน
ประชาชน   
ผู๎น าชุมชนและ
เจ๎าหน๎าที่ที่เข๎า
รับการอบรม 

-ประชาชน   
และผู๎น าชุมชน 
มีความรู๎ในการจัดการ
ขยะในชุมชนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
-สิ่งแวดล๎อมนําอยู ํ
-เกิดความรํวมมอื
ระหวํางชุมชนและ
หนํวยงานภาครัฐ 

สน.ปลัด 

๔ โครงการสํงเสริมการ             

คัดแยกขยะกํอนทิ้ง            

เพื่อลดปริมาณขยะ         

และรักษาสิ่งแวดล๎อม  

 

 

-เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ

ความรู๎ ความเขา๎ใจ                

มีความตระหนักในการคัด

แยกขยะกํอนทิ้งและน าขยะ

มูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์

ได๎อยํางถูกต๎องและ

เหมาะสม 

๑.จัดอบรมประชาชนจ านวน   

๕๐  คน 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวน

ประชาชน            

ที่เข๎ารับการ

อบรม 

-ประชาชนมีความรู๎

ความเข๎าใจถึงปัญหา

สิ่งแวดล๎อม            ที่

เกิดขึ้นและท าการคัด

แยกขยะกํอนทิ้ง 

สน.ปลัด/           

สนง.พลังงาน

จังหวัดขอนแกํน 

รวม ๔  โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 



 

 
๓.๓  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการประหยัดพลังงาน

ชุมชนต๎นแบบบ๎านประหยัด

พลังงาน 

-เพื่อประหยัดพลังงาน                     

ลดคําใช๎จํายในครัวเรือน 

๑.จัดอบรมประชาชน

จ านวน  ๑๐๐  คน 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 

-จ านวน

ประชาชน           

ที่เข๎ารับ    

การอบรม 

-ประชาชนสามารถลด

คําใช๎จํายด๎านพลังงาน

ลงได๎ 

สน.ปลัด/                     

สนง.พลังงานจังหวัด

ขอนแกํน 

รวม ๑  โครงการ - - - 
 

- 
 

- 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการกํอสร๎าง           

ทํอเหลี่ยม คสล.                  

หมูํที่ ๕                           

(แผนชุมชน ม.๕) 

-เพื่อให๎สามารถกักเกบ็น้ า             

เพื่อการเกษตรและเล้ียงสัตว ์

ล าห๎วยสีดอ บริเวณนา            

นางหมุน  มาฮาต   ทํอขนาด 

๑.๕๐  x  ๑.๕๐ ม. ชนิด  ๓ 

ชํองทาง  ความยาว  ๔.๐ ม.  ผนัง

กั้นน้ าสูง ๑.๒๐ ม.  

๑๙๕,๐๐๐ - - - - -จ านวนทํอเหลี่ยม 

คสล. ที่กํอสร๎าง 

-เกษตรกรมีน้ าเพียงพอตํอ

การเกษตรและเล้ียงสัตว ์

กองชําง 

๒ โครงการกํอสร๎าง       ทํอ

เหลี่ยม คสล.     หมูํที ่๑๑                     

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎สามารถกักเกบ็น้ า             

เพื่อการเกษตรและเล้ียงสัตว ์

ล าห๎วยโนนพะยอม บริเวณนานาง

บัวลอง  กองทอง                 ทํอ

ขนาด ๑.๕๐  x  ๑.๕๐ ม. ชนิด ๓ 

ชํองทาง ความยาว ๔.๐ ม.  ผนัง

กั้นน้ าสูง               ๑.๒๐ ม.  

๑๙๕,๐๐๐ - - - - -จ านวนทํอเหลี่ยม 

คสล. ที่กํอสร๎าง 

-เกษตรกรมีน้ าเพียงพอตํอ

การเกษตรและเล้ียงสัตว ์

กองชําง 

๓ โครงการปรับปรุง             

ภูมิทัศน์ที่ท าการ อบต.

เพ็กใหญ ํ

-เพื่อความรํมร่ืนสวยงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ของสถานที่ราชการ                                          

-เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให๎

สิ่งแวดล๎อมนําอยู ํ

๑.จัดซื้อหญ๎า ไม๎ดอก                    

ไม๎ประดับ  ต๎นไม๎  ปาูย  กระถาง 

ฯลฯ                        ๒.ปรับภูมิ

ทัศน์ให๎สวยงาม 

๖๓,๐๐๐ - - - - -จ านวนพื้นที่ด าเนินการ -สิ่งแวดล๎อมนําอยูํ  เพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่

ส านักงาน 

สน.ปลัด 

รวม ๓  โครงการ - - ๔๕๓,๐๐๐     - - - 

 
๓.๕  แผนงานการเกษตร 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการก าจัดผักตบชวาและ

วัชพืชในแหลํงน้ าสาธารณะ 
 

-เพื่อให๎แหลํงน้ ามีความสะอาด 
สามารถใช๎ในการอุปโภคบริโภค
และเล้ียงสัตว์ 

๑.จัดกิจกรรมท าความสะอาดแหลํง
น้ า ก าจัดวัชพืชในแหลํงน้ าสาธารณะ 
๒.ผู๎เข๎ารํวม คือ ประชาชน  
หนํวยงานที่เกีย่วข๎อง   
เจ๎าหน๎าที่ อบต.  จิตอาสา 
ผู๎น าชุมชน  รวม  ๑๐๐ คน 
 

๓๐,๐๐๐ - - - - -จ านวนแหลํงน้ า 
ที่ด าเนินการ 

-แหลํงน้ ามีความสะอาด มี
สัตว์น้ า 
อุดมสมบูรณ์ 

สน.ปลัด 

๒ โครงการรักน้ า รักปาุ           

รักษาแผํนดิน 

-เพื่อเป็นการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมให๎คงอยูํอยาํงยั่งยืน 

 

๑.จัดกิจกรรมปลูกต๎นไม๎      เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว  ปลํอยปลา           สูํ

แหลํงน้ าธรรมชาติ               ๒.ปลูก

ต๎นไม๎ จ านวน  ๕๐๐ ต๎น                                

๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ ประชาชน          

และผู๎แทนสํวนราชการ 

๑๐,๐๐๐ - - - - -จ านวนต๎นไม๎          

ที่ปลูก 

-ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมมีความอุดม

สมบูรณ์ 

สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ โครงการอบรมเด็กและ

เยาวชนอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
และศึกษาดูงาน 
 

-เพื่อให๎เด็กและเยาวชน 
มีความรู ๎
-เพื่อสํงเสริมและสร๎างจิตส านึก
ให๎เด็กและเยาวชนมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษแ์ละพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

๑.จัดอบรมเด็กและเยาวชน   
๒.ศึกษาดูงานการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม 
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ เด็ก เยาวชน
และเจ๎าหนา๎ที ่
จ านวน ๖๐ คน 
๔.จัดอบรมและ               
ศึกษาดูงาน จ านวน ๓ วัน 
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนผู๎เข๎ารับการ
อบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีความรู๎มีจิตส านึกและมี
สํวนรํวมในการอนุรกัษ์
และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

สน.ปลัด 

๔ โครงการแก๎ไขปัญหา 
ภัยแล๎ง 
 
 
 

-เพื่อชํวยเหลือประชาชน 
ที่ประสบปัญหาภัยแล๎ง 

๑.ชํวยเหลือประชาชน 
ที่ประสบปัญหาภัยแล๎ง 
๑๑  หมูํบา๎น 
๒.แจกจาํยน้ าเพือ่อุปโภค
บริโภค 
๓.จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง      ใน
การขนน้ าเพื่อแจกจํายให๎กับ
ประชาชนที่          ประสบภัย 
 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนที่เดือดร๎อน
ได๎รับความชํวยเหลือ 

สน.ปลัด 

 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ โครงการซํอมแซม           

ทํอเหลี่ยม คสล.              

หมูํที่  ๑๑                     

(แผนชุมชน ม.๑๑)  

เพื่อให๎สามารถ              

กักเก็บน้ าได๎มากขึ้น 

ล าห๎วยขุมปูน  บริเวณนา             

นายธงชัย  ลาทอง                            

ขนาดกวา๎ง ๐.๒๐ ม. ยาว  ๑ 

ม. หนา ๐.๒๐ ม. (รายละเอียด

ตามแบบแปลน ที่  อบต. 

ก าหนด)     

- - ๓,๐๐๐ - - -จ านวนทํอเหลี่ยม 

คสล.ที่ซํอมแซม 

 

-มีน้ าเพียงพอตอํ

การเกษตรและ            

เล้ียงสัตว์ 

กองชําง 

๖ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนน้ าล๎น            
ล าห๎วยสีดอ  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํง               
กักเก็บน้ าเพือ่
การเกษตร 

บริเวณนานายประมวล            
พรมสีดา  ขนาดกวา๎ง                      
๑ ม. ยาว ๖ ม. 
  

- - - ๕๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน             
น้ าล๎นที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง           
กักเก็บน้ าเพือ่ท า
การเกษตร  

กองชําง 

๗ โครงการสํงเสริม           

การใช๎เทคโนโลยีกังหันลม

สูบน้ า           เพื่อ

การเกษตร 

-เพื่อสํงเสริมให๎มีการน า

พลังงานทดแทนมาใช๎

ใน         ภาคเกษตร 

๑.จัดอบรมประชาชนจ านวน  

๑๕๐  คน 

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - -จ านวนประชาชนที่

เข๎ารับการอบรม 

-ใช๎พลังงานที่มีอยูํ          

ในธรรมชาติให๎เกิด

ประโยชน์และลด

คําใช๎จํายในครัวเรือน 

สน.ปลัด/           

สนง.พลังงาน

จังหวัดขอนแกํน 

รวม ๗  โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ - ๒๐๓,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 



 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๔.ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัและ
ฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุ
กรณีฉุกเฉินของ ศพด.                     
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎ครู ผู๎ดูแลเด็ก และเด็ก 
ได๎รับความรู๎เกี่ยวกบัการเกิด
อัคคีภัยและรู๎จกัวธิีปูองกันมิให๎เกิด
อัคคีภัยได๎ ซ่ึงจะชํวยลดการสูญเสีย
ที่อาจมีผลกระทบตอํชีวิต ทรพัย์สิน
และสิ่งแวดล๎อม 
-เพื่อเพิ่มศักยภาพให๎แกํครู ผู๎ดูแล
เด็ก และเด็ก ในศูนย ์           ให๎
เกิดความรู๎ความช านาญ เกิดความ
ตระหนักในความปลอดภัยดา๎น
อัคคีภัย สามารถพึ่งพาตนเองได๎
อยํางปลอดภัย 
 

๑.จัดอบรมให๎ความรู๎แกํครู 
ผู๎ดูแลเด็ก และเด็ก 
๒.ฝึกทักษะการปูองกันและ
การชํวยเหลือ                 
เมื่อเกิดภัย 
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ ครู ผู๎ดูแลเด็ก 
เด็ก เจ๎าหน๎าที ่ และผู๎บริหาร  
จ านวน   
๑๐๐  คน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนครู ผู๎ดูแลเด็ก 
เด็ก เจ๎าหน๎าที ่ และ
ผู๎บริหาร ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-ครู ผู๎ดูแลเด็ก และเด็ก 
ได๎รับความรู๎เกี่ยวกบัการเกิด
อัคคีภัยและรู๎จกัวธิีปูองกันมิ
ให๎เกิดอัคคีภัยได๎ ซ่ึงจะชํวย
ลดการสูญเสียที่อาจมี
ผลกระทบตํอชีวิต ทรพัย์สิน
และสิ่งแวดล๎อม 
-ครู ผู๎ดูแลเด็ก และเด็ก ใน
ศูนย์เกิดความรู๎ความช านาญ 
เกิดความตระหนักในความ
ปลอดภัยดา๎นอัคคีภัย 
สามารถพึ่งพาตนเองได๎อยําง
ปลอดภัย 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒ โครงการอบรมให๎ความรู๎

การปูองกันอัคคีภยัใน
ชุมชน          อบต.เพก็
ใหญํ 

-เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกบัการเกิดอัคคีภัยและรูจ๎ักวธิี
ปูองกันมิให๎เกิดอัคคีภัยได๎ ซ่ึงจะ
ชํวยลดการสูญเสีย         ที่อาจมี
ผลกระทบตํอชีวิต ทรพัย์สินและ
สิ่งแวดล๎อม 
 
 

๑.จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชน  จ านวน              
๕๐  คน 
๒.ฝึกทักษะการปูองกันและ
การชํวยเหลือ                 
เมื่อเกิดภัย 
  

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนประชาชน 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-ประชาชนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกบัการเกิดอัคคีภัยและ
รู๎จักวิธปีูองกันมิให๎เกิด
อัคคีภัยได๎ ซ่ึงจะชํวยลดการ
สูญเสียที่อาจมีผลกระทบตํอ
ชีวิต ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ โครงการติดตั้งกระจกโค๎ง

จราจร  หมูํที่ ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อเฝูาระวังเหตุอันกอํให๎เกิด
ความไมํปลอดภัยตามทางรํวม
ทางแยก 
ภายในหมูบํ๎าน 

กระจกโค๎งจราจรพร๎อมเสาขนาด
เส๎นผํา ศก. ๒๔ นิว้ ขนาดเสา  ๒ 
นิ้ว สูง ๒.๕๐ ม. จ านวน ๔ จุด 

- - - ๑๘,๐๐๐ - -จ านวนกระจกโค๎ง
จราจรที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๔ โครงการติดตั้งกระจกโค๎ง
จราจร  หมูํที่ ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อเฝูาระวังเหตุอันกอํให๎เกิด
ความไมํปลอดภัยตามทางรํวม
ทางแยก 
ภายในหมูบํ๎าน 

กระจกโค๎งจราจรพร๎อมเสาขนาด
เส๎นผํา ศก. ๒๔ นิว้ ขนาดเสา  ๒ 
นิ้ว สูง ๒.๕๐ ม. จ านวน ๔ จุด 

- - - ๑๘,๐๐๐ - -จ านวนกระจกโค๎ง
จราจรที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๕ โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน  ม.๒) 
 

-เพื่อเฝูาระวังเหตุอันกอํให๎เกิด
ความไมํปลอดภัย 
-เพื่อให๎สามารถติดตามตรวจสอบ
ภัยที่เกิดขึ้นได ๎

จ านวน  ๓  จุด 
ภายในหมูบํ๎าน 
 

- - - ๗๕,๐๐๐ - -จ านวนกล๎องวงจรปิดที่
ติดต้ัง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๖ โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน  ม.๘) 
 

-เพื่อเฝูาระวังเหตุอันกอํให๎เกิด
ความไมํปลอดภัย 
-เพื่อให๎สามารถติดตามตรวจสอบ
ภัยที่เกิดขึ้นได ๎

จ านวน  ๘  จุด 
ภายในหมูบํ๎าน 
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - -จ านวนกล๎องวงจรปิดที่
ติดต้ัง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๗ โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
หมูํที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อเฝูาระวังเหตุอันกอํให๎เกิด
ความไมํปลอดภัย 
-เพื่อให๎สามารถติดตามตรวจสอบ
ภัยที่เกิดขึ้นได ๎
 

จ านวน ๓ จุด 
๑.ศาลารํวมใจหลังเกํา 
๒.ที่ท าการกองทุนหมูํบ๎าน 
๓.มุมวัดไยสถิย์                   
(ทางออกหนองดูํ) 
 

- - - ๗๕,๐๐๐ - -จ านวนกล๎องวงจรปิดที่
ติดต้ัง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  

หมูํที่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
 

-เพื่อเฝูาระวังเหตุอันกอํให๎เกิด
ความไมํปลอดภัย 
-เพื่อให๎สามารถติดตามตรวจสอบ
ภัยที่เกิดขึ้นได ๎
 

จ านวน  ๑๑  จุด 
๑.ค๎ุมรุํงนภา 
๒.หน๎าโรงเรียนบ๎านเพ็กใหญํฯ 
๓.หน๎า รพ.สต. 
๔.บ๎านนายสมยศ  โคตรมณ ี
๕.บ๎านนายสธุี  ภาษิต 
๖.สามแยกหน๎าวัดประทุมวัน 
๗.สามแยกสวนนายสมบัติ บุตรวิชา 
๘.บ๎านนางผิน  ประเสริฐ 
๙.บ๎านนายแกว๎ นายม 
๑๐.บ๎านนายสนั่น 
ประโจทานัง 
๑๑.บ๎านนายปิ่น  สีตะ 
 
 

- - - ๒๗๕,๐๐๐ - -จ านวนกล๎องวงจรปิดที่
ติดต้ัง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙ โครงการปูองกัน 

และลดอุบัติเหตุ            
ทางถนน 

-เพื่อเฝูาระวังและปูองปรามผู๎ที่มี
พฤติกรรมเส่ียงตํอการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน                   
ในพื้นที่ 
-เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
การปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งป ี
 

๑.จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน 
๒.การประชาสัมพันธ ์
๓.การประชุม             
บูรณาการ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ลดจ านวนผู๎ที่มพีฤติกรรม
เส่ียงตํอการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ 
-สามารถปลกุจิตส านึกให๎
ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สน.ปลัด 

๑๐ โครงการฝึกอบรม               
ทบทวน อปพร. 

-เพื่อฝึกทบทวนการปฏิบัติงาน
แกํ อปพร. ให๎มีความรู๎
ความสามารถในการปฏบิัติหน๎าที่
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

๑.จัดอบรมทบทวน  
อปพร. 
๒.จ านวน ๑๕๐ คน 
๓.จ านวน  ๓  วัน 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - -จ านวน อปพร.           
ที่เข๎ารับการ
ฝึกอบรมทบทวน 

-อปพร. ได๎รับการ
ฝึกอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติหน๎าทีแ่ละ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๑๑ โครงการฝึกอบรม               
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 
 
 
 

-เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎          
พัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะ 
ให๎มีความรู๎ด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

๑.จัดอบรมประชาชน  
จ านวน  ๕๐  คน 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนผู๎เข๎ารับ
การอบรม 

-ผู๎เข๎าอบรมมีทักษะ
ความรู๎ด๎านการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
-มีอัตราก าลัง  อปพร.
เพิ่มขึ้น 

สน.ปลัด 

 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒ โครงการปูองกัน 

และบรรเทา               
สาธารณภยั 
 
 

-เพื่อเสริมสร๎างการเรียนรู๎
เกี่ยวกบัสาธารณภัยรูปแบบตํางๆ 
-เพื่อเสริมสร๎างการเรียนรู๎วิธี
ปูองกันสาธารณภัยรูปแบบตํางๆ 
ที่ถูกต๎อง 
-เพื่อเรียนรู๎วิธกีารเอาตวัรอดและ
สามารถชํวยเหลือบุคคลอื่นเมื่อ
ต๎องประสบกับ 
สาธารณภยัได๎อยํางถกูต๎องและ
ถูกวธิ ี
-เพื่อสร๎างความตระหนกัรู๎และ
เข๎าใจในบทบาทหนา๎ที่ของ
ประชาชนในการชวํยเหลือสวํน
ราชการในการปอูงกันและ
บรรเทา 
สาธารณภยั 
 

๑.จัดอบรมประชาชน 
๒.บรรยายและฝึกปฏิบัต ิ
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ ประชาชน  
อปพร. และเจา๎หน๎าที ่ จ านวน  
๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนประชาชน   
อปพร. และเจา๎หน๎าที ่
ที่เข๎ารับการอบรม 

-สามารถเป็นก าลังในการ
ปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภยัรวมทั้งชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย            ได๎อยาํง
ถูกต๎อง รวดเร็วและทัว่ถึง 
-มีก าลัง อปพร. พร๎อมเผชิญ
เหตุที่เกิดขึ้นได๎ทันทํวงที 
-มีระบบปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
ที่ถาวรยั่งยืน 
-ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 

สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓ โครงการอบรมเด็ก

นักเรียนต๎นกล๎า 
ต๎านยาเสพติด 
 
 

-เพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎รับรู๎และ
รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด 
-เพื่อสร๎างภูมิค๎ุมกันแก ํ
เด็กนักเรียนให๎หํางไกล 
ยาเสพติด 
-เพื่อสร๎างแกนน าเด็กนกัเรียน
ตํอต๎านยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
-เพื่อควบคุมการขยายตัวของ
ปัญหายาเสพติดลดการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาโดยเป็นการรวมพลัง
จากทุกภาคสํวนของสังคมให๎มี
สํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 
 

๑.จัดอบรมเด็กและเยาวชน
ในเขตต าบล 
เพ็กใหญ ํ จ านวน   
๑๐๐  คน 
 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กนักเรียน
ที่เข๎ารับการอบรม 

-เด็กนักเรียนได๎รับรู๎และ
รับทราบถึงปัญหาและ      พษิ
ภัยของยาเสพติด 
-สามารถสร๎างภูมิค๎ุมกันที่
เข๎มแข็งให๎แกํเด็กนักเรียน 
ให๎หํางไกลยาเสพติด 
-มีแกนน าเด็กนกัเรียนตํอต๎าน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
-สามารถควบคุมการขยายตวั
ของปัญหา 
ยาเสพติดลดการแพรํระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา
โดยเป็นการรวมพลังจาก 
ทุกภาคสํวนของสังคมให๎มีสํวน
รํวมในการแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔ โครงการอบรมให๎ความรู๎

เกี่ยวกบัการปอูงกันแก๎ไข

ปัญหายาเสพติดแกํเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่            

ต าบลเพ็กใหญ ํ

-เพื่อปลูกจิตส านึกให๎เด็กนกัเรียน

มีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนกั

ถึงโทษ                    พิษภยั

ของยาเสพติดที่มีผลตํอรํางกาย 

สุขภาพอนามัย              และ

สํงผลกระทบตํอปัญหาของสังคม

ตลอดจนความมั่นคงของชาต ิ

๑.จัดอบรมเด็กนักเรียน 
จ านวน  ๖  โรงเรียน            
ในเขตต าบลเพ็กใหญ ํ
จ านวน  ๑๐๐  คน 
 

๓๐,๐๐๐ - - - - -จ านวนเด็กนักเรียน

ที่เข๎ารับการอบรม 

-เด็กนักเรียนมีจิตส านกึ            

มีความรู๎ความเข๎าใจ             

และตระหนักถึงโทษ                 

พิษภัยของยาเสพติด              

มากขึ้น 

สน.ปลัด 

๑๕ อุดหนุนคณะกรรม 
การหมูํบ๎านตามโครงการจัด
เวรยามรักษาความปลอดภยั            
ในชุมชน 
 

-เพื่อปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
-เพื่อปูองกันการแพรํระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที ่

๑.อุดหนุนคณะกรรม 
การหมูํบ๎าน  หมูํที่   
๑ – ๑๑  
๒.อุดหนุน  จ านวน 
๑ ครั้ง  

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ - - - -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
-ลดการกํอเหตุร๎าย 
และความไมํสงบ 

สน.ปลัด/
คณะกรรมการ

หมูํบ๎าน 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖ อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.

พล   
ตามโครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติดอ าเภอพล 
(ศป.ปส. อ.พล)  
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ             
ในการบริหารจัดการด าเนินการ
ปูองกันและ     แก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติดทั้งระดับอ าเภอ ต าบล 
หมูํบ๎านและชุมชน 
-เพื่อรณรงค์สร๎างกระแสสังคม 
ปลุกจิตส านึกใหป๎ระชาชนทัว่ไป
เกิดพลังแผํนดินและเข๎ารํวมพลัง
แผํนดินในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

๑.อุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ.พล              จ านวน  ๑  
ครั้ง 
๒.จัดกิจจกรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์
๓.จัดกิจกรรมการบ าบัด
ฟื้นฟ ู
๔.จัดกิจกรรมการ 
เฝูาระวังผู๎ค๎า 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ประชาชนมากกวําร๎อยละ ๙๐ 
มีความพึงพอใจ              
เกิดความเชื่อมั่น ตระหนกั
ปัญหายาเสพติดและเข๎ารวํม
การตํอสู๎กับปญัหา             
ยาเสพติดของอ าเภอพล 
-สถานศึกษา/สถาน
ประกอบการมีความเข๎มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด มีแกนน า
เฝูาระวังปัญหายาเสพติดที่มี
คุณภาพตามสัดสํวนจ านวนที่
ก าหนด 

สน.ปลัด/             
ที่ท าการปกครอง 

อ.พล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗ อุดหนุนที่ท าการปกครอง 

จ.ขอนแกํน  ตามโครงการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติดจังหวัดขอนแกํน  
(ศป.ปส.  
จ.ขอนแกํน) 
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การด าเนินงานปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดขอนแกํน                    
ให๎ทันตํอสถานการณ์                      
ยาเสพติดปัจจบุันในทุก
มิต ิ

๑.อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง จ.ขอนแกํน  
จ านวน  ๑  ครั้ง 
๒.จัดกิจจกรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์
๓.จัดกิจกรรมการบ าบัด
ฟื้นฟ ู
๔.จัดกิจกรรมการ            
เฝูาระวังผู๎ค๎า 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-การด าเนินงานปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศอ.ปส.จ.ขก. และ
หนํวยงานที่เกีย่วข๎อง            
ในพื้นที่จังหวัดขอนแกํน
เป็นไปอยํางเทําทันตํอ
สถานการณ์ยาเสพติด
ปัจจุบันในทุกมิต ิ
 

สน.ปลัด/             
ที่ท าการปกครอง               

จ.ขอนแกํน 

รวม ๑๗  โครงการ - - ๕๖๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๘๗๑,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ การชํวยเหลือผู๎ประสบภัย

ธรรมชาติ   อัคคีภัย              
อุทกภยั  วาตภัย 

-เพื่อชํวยเหลือ                            
ผู๎ประสบภัยธรรมชาติ 
อัคคีภัย  อุทกภัย                                  
วาตภยั 
 

๑.ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
จ านวน ๑๑ หมูบํ๎าน 
๒.กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เรํงดํวน สาธารณภยั 

๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนผู๎ประสบภัย
ธรรมชาติ อัคคีภัย  
อุทกภยั  วาตภัยได๎รับ
การชํวยเหลือ 
 

สน.ปลัด 

รวม ๑  โครงการ - - ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
๔.๓  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ

การค๎ามนุษย ์
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ
ปูองกันและปราบปรามการ 
ค๎ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และ
การค๎ุมครอง           สวัสดิ
ภาพผู๎เสียหายจากการค๎า
มนุษย ์
-เพื่อสร๎างเครือขําย            
เฝูาระวังและแก๎ไขปัญหา
การค๎ามนุษย ์             ใน
ชุมชน 

๑.จัดอบรมประชาชน  
จ านวน  ๕๐  คน 

๓๐,๐๐๐ - - - - -จ านวนประชาชนที่
เข๎ารับการอบรม 

-ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการเฝูาระวัง การ
ด าเนินคดี  และการ
ชํวยเหลือเยยีวยาผู๎เสียหาย
จากการค๎ามนุษย ์
-มีเครือขํายเฝูาระวัง และ
แก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์ใน
ชุมชน 

สน.ปลัด 

รวม ๑  โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
๔.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งการ์ดเรล 
หมูํที่ ๕   
(แผนชุมชน ม.๕) 
 
 
 

-เพื่อปูองกันอบุัติเหตุ 
ปูองกันอันตราย 
ตามข๎างถนน 

บริเวณทางโค๎งสระคูขาด 
ระยะทางยาว ๑๕๐ ม. 

 

- - ๕๒๕,๐๐๐ - - -จ านวนการ์ดเรล             
ที่ติดต้ัง 
 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

รวม ๑  โครงการ - - - - ๕๒๕,๐๐๐ - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๘.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงระบบ 
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
 

-เพื่อเตรียมการรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร๎าง 
-เพื่อเป็นการเพิ่มรายได๎          
ของ อบต. 
-เพื่อเป็นการรวบรวมข๎อมูลใน
ด๎านการคลังท๎องถิ่น 
-เพื่อให๎การจัดเก็บภาษีมีระบบที่
แนํนอนและสามารถตรวจสอบได๎
สะดวกรวดเร็ว 
 

๑.การส ารวจภาคสนาม 
๒.จัดท า  ผท.๑   ผท.๒  ผท.๓ 
๓.การจัดท าแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
๔.น าข๎อมูลบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
๕.ปรับปรุงและพัฒนาข๎อมูล
การจัดท าแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -จ านวนระบบแผน
ที่ภาษ ี
ที่พัฒนาและ
ปรับปรุง 

-มีข๎อมูลที่ดินและ    สิ่ง
ปลูกสร๎างในเขตต าบล
เพื่อรองรับภาษ ี
-มีรายได๎เพิ่มขึ้น 
-มีข๎อมูลทางด๎านการ
คลังท๎องถิ่น 
-มีระบบจัดเก็บภาษ ี
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานพนักงาน 
สํวนต าบลและ                   
พนักงานจ๎าง 
 
 

-เพื่อให๎บุคลากรได๎เข๎าใจและ
ทราบแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะอยํางตํอเนื่องและให๎
เห็นถึงศักยภาพและสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองออกมาใช๎ได๎
อยํางเหมาะสม 
 

๑.จัดอบรมพนักงานสํวน
ต าบลและพนกังานจ๎าง  
จ านวน  ๒๘  คน 
 

- ๑๐,๐๐๐ - - - -จ านวนพนักงานสวํน
ต าบลและพนกังาน
จ๎าง 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎างมีความรู๎และ
เข๎าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจา๎งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

สน.ปลัด 
 

๓ โครงการพัฒนาสถานที่
ท างานนําอยูํ นําท างาน  
(๕ ส.) 

-เพื่อสร๎างบรรยากาศและ 
สิ่งแวดล๎อมในสถานที่ท างานให๎ดี
ขึ้น 
-เพื่อให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการ
ปรับปรงุงานและสถานที่ท างาน 
-เพื่อให๎สถานที่ท างานสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร๎อย 

๑.บุคลากรทุกสํวนของ 
อบต.เพ็กใหญํ  ได๎แกํ          
ส านักปลัด กองคลัง กองชําง 
กองการศึกษาฯ 
รํวมมือกันด าเนินกจิกรรม   
๕ ส. (สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลกัษณะ  สร๎าง
นิสัย) 

- - - - - -พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจา๎ง           
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

-บรรยากาศและ
สิ่งแวดล๎อมในสถานที่
ท างานดีขึ้น 
-บุคลากรได๎มีสํวนรํวมใน
การปรับปรุงงานและ
สถานที่ท างาน 
-สถานที่ท างานสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
 

สน.ปลัด 
 

รวม ๓  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ กิจกรรมสํงเสริม 
การเทิดทูนสถาบัน 
 
 

-เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

๑.จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เทิดทูนสถาบันส าคัญของ
ชาติ 
๒.ผู๎เข๎ารํวม คือ ประชาชน 
๑๑ หมูํบ๎านและเจ๎าหน๎าที ่

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนครั้งที่ 
ด าเนินการ 

-การจัดงานกิจกรรม                  
เป็นไปอยํางสมพระเกียรติ 
-ประชาชนแสดงออก 
ถึงความจงรักภักด ี
 

สน.ปลัด 
 

๒ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกิจกรรมศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับ  อบต. 

-เพื่อจัดกจิกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ     ของ
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับ  อบต. 

๑.จัดกิจกรรมสนับสนุน
สํงเสริมกิจกรรมศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 
๒.ผู๎เข๎ารํวม คือ ประชาชน 
๑๑ หมูํบ๎านและเจ๎าหน๎าที ่
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนครั้งที่ 
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีความรักความ
สามัคคี 
-ประชาชนแสดงออก 
ถึงความจงรักภักด ี            เป็น
หนึ่งเดียวกัน 
 

สน.ปลัด 
 

๓ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง อ.พลตาม
โครงการด าเนินงานรัฐ
พิธ ี

-เพื่อธ ารงไว๎ซ่ึงสถาบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ตลอดไป   

๑.จัดงานเฉลิม               
พระเกียรติ                             
๒.จัดงานพิธีบ าเพญ็กุศล ๓.
จัดงานพิธีท า                    
บุญตักบาตร                             
๔.งานอื่นๆ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - -จ านวนครั้งที่ 
ด าเนินการ 

-เป็นศูนย์รวมจิตใจธ ารงไว๎ซ่ึง
สถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ตลอดไป   
 

สน.ปลัด/                  
ที่ท าการปกครอง             

อ.พล 
 

รวม ๓  โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 



 

 
๕.๓  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมให๎ความรู๎

ด๎านกฎหมายแกํคณะ

ผู๎บริหาร              ส.

อบต. และบุคลากร 

-เพื่อให๎มีความรู๎ด๎านกฎหมาย

ในการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑.จัดอบรมให๎ความรู๎           ดา๎น

กฎหมาย                           ๒.

ผู๎เข๎ารํวม  คือ คณะผู๎บริหาร ส.อบต. 

และบุคลากร  จ านวน   ๕๔  คน 

๒๐,๐๐๐ - - - - -จ านวน                

คณะผู๎บริหาร            ส.

อบต. และบุคลากร                 

ที่เข๎ารับการอบรม 

-ผู๎คณะบริหาร                

ส.อบต.  และบุคลากร มี

ความรู๎และสามารถปฏิบัติ

ได๎ดียิ่งขึ้น 

สน.ปลัด 
 

๒ โครงการอบรม              

ธรรมาภิบาลกับการ

บริหารงานท๎องถิ่น 

 

-เพื่อให๎มีความรู๎เกีย่วกับหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพใน

ปัจจุบัน 

๑.จัดอบรมให๎ความรู๎                      

ตามหลักธรรมาภิบาล                                           

๒.ผู๎เข๎ารํวม  คือ คณะผู๎บริหาร ส.

อบต. และบุคลากร   จ านวน             

๕๔  คน 

๒๐,๐๐๐ - - - - -จ านวน                

คณะผู๎บริหาร            ส.

อบต. และบุคลากร                 

ที่เข๎ารับการอบรม 

-คณะผู๎บริหาร                  

ส.อบต. และบุคลากร มี

ความรู๎และสามารถปฏิบัติ

ได๎ดียิ่งขึ้น 

สน.ปลัด 
 

๓ โครงการอบรมให๎ความรู๎
บุคลากร             ตาม 
พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎
เกี่ยวกบั  พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.จัดอบรมให๎ความรู๎                  
ตาม พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสาร 
๒.ผู๎เข๎ารํวม คือ คณะผู๎บริหาร  ส.
อบต.  และบุคลากร  จ านวน  ๕๔ 
คน 
 

- - - - - -จ านวน                
คณะผู๎บริหาร            ส.
อบต. และบุคลากร                 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-คณะผู๎บริหาร                       
ส.อบต. และบุคลากร มี
ความรู๎และสามารถปฏิบัติ
ได๎ดียิ่งขึ้น                   
-มีความโปรํงใสตรวจสอบ
ได๎ 
 

สน.ปลัด 
 

รวม ๓   โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ - - - - - - - 
 



 

 
๕.๔  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม                
เพิ่มศักยภาพ 
การปฏิบัติงานของ 
คณะผู๎บริหารสมาชิก 
อบต.  พนักงานสํวน
ต าบลและพนกังานจ๎าง  
และศึกษาดูงาน 
 

-เพื่อเพิ่มพูนความรู ๎
และปรับเปลี่ยน
แนวความคิดให๎                
คณะผู๎บริหาร สมาชิก  อบต.  
พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง 
มีวิสัยทัศน์กวา๎งไกล 
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.จัดอบรมคณะผูบ๎ริหาร  
สมาชิก  อบต.  พนักงานสวํน
ต าบลและ 
พนักงานจ๎าง  
๒.ศึกษาดูงาน  
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ                
คณะผู๎บริหาร  
สมาชิก  อบต.  พนักงานสวํน
ต าบล  และ 
พนักงานจ๎าง  
จ านวน  ๖๐ คน 
๔.จัดอบรมและ                
ศึกษาดูงาน 
จ านวน ๔ วัน 
 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ -จ านวน 
คณะผู๎บริหาร  
สมาชิก  อบต.  
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจา๎ง   
ที่ข๎ารับการอบรม 

-คณะผู๎บริหาร  
สมาชิก  อบต.  
พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจา๎ง   
มีความรู๎ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม             
มากขึ้น 

สน.ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน  และการจัด
เวทีประชาคมระดับหมูํบา๎น 
ระดับต าบล 

-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎และ

สามารถจัดท าแผนชุมชน

พึ่งตนเองได๎                  -

เพื่อให๎เกิดภาคีเครือขํายการ

ท างานแบบบูรณาการระหวําง

ชุมชนและหนํวยงาน                                                

-เพื่อน าขอ๎มูลมาจัดท า

แผนพัฒนาท๎องถิ่น             

๑.จัดเวทีประชาคมระดับ

หมูํบ๎าน   ๑๑  หมูํบ๎าน   

จ านวน                        

๑๑  ครั้ง                  ๒.

จัดเวทีประชาคมระดับต าบล  

๑  ครั้ง        

 

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนประชาชนที่
เข๎ารํวมโครงการ 
-จ านวนหมูํบ๎าน           
ที่เข๎ารํวมโครงการ 
 

-ประชาชนมีความรู๎และมี

สํวนรํวมในการจัดท าแผน

ชุมชนสามารถจัดท าแผน

ชุมชนพึ่งตนเองได๎                     

-เกิดภาคีเครือขํายการ

ท างานแบบบูรณาการ

ระหวํางชุมชนและหนํวยงาน                               

-แผนพัฒนาท๎องถิ่นตรงตาม

ความต๎องการของประชาชน 

สน.ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมให๎ความรู๎
ด๎านกฎหมายแกํประชาชน 

-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู ๎
ด๎านกฎหมายเกีย่วกับ
ชีวิตประจ าวันของประชาชน 

๑.จัดอบรมประชาชน จ านวน  
๕๐  คน 
๒.กิจกรรมสัมพันธ ์
 

๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ - - - -จ านวนประชาชน 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-ประชาชนมีความรู๎มีความ
เข๎าใจและ 
สามารถปฏบิัติตนถูกต๎อง
ตามกฎหมายก าหนด 

สน.ปลัด 
 

๔ โครงการสร๎างความผูกพัน
ภายในหนวํยงาน 
 

-เพื่อให๎มีการบูรณาการสร๎าง

ความผูกพันรํวมมอืภายใน

หนํวยงาน                                    

-เพื่อให๎การปฏิบัติงานบรรลุ    

ตามภารกจิที่ได๎รับ

มอบหมาย                             

-เพื่อให๎งานบริการมีความ

สะดวกรวดเร็วถกูต๎อง เกิด

ความพึงพอใจกับผู๎รับบริการ                             

-เพื่อเป็นชํองทางให๎บุคลากร

เสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแก๎ไขปัญหา 

๑.จัดกิจกรรมรับประทาน 
อาหารกลางวันรํวมกันภายใน
หนํวยงาน 
๒.จัดกิจกรรมการแขํงขัน
ภายในหนวํยงาน 
๓.ผู๎เข๎ารํวม คือ  
คณะผู๎บริหาร ส.อบต. 
พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง 
จ านวน  ๕๔  คน 

- - - - - -จ านวนคณะผู๎บริหาร 
ส.อบต. พนักงานสํวน
ต าบลและพนกังานจ๎าง            
ที่เข๎ารํวมโครงการ 

-สร๎างความผูกพันภายใน

หนํวยงาน                                    

-มีชํองทางให๎บุคลากร

เสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแก๎ไขปัญหา                       

-งานบริการมีประสิทธิภาพ                     

-การปฏิบัติงานบรรลุตาม

ภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย 

สน.ปลัด 
 

รวม ๔   โครงการ - - ๓๐๔,๐๐๐ ๒๗๔,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 



 

 
๕.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมคณะผู๎บริหาร
พนักงานสํวนต าบล  
และพนักงานจา๎ง 
 

-เพื่อสํงเสริมให๎คณะผู๎บริหาร  
พนักงานสํวนต าบล  
และพนักงานจา๎ง 
ทุกระดับมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และคํานิยมในการปฏิบัติงานที่มุํงเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ
ไทยโดยยึดหลกับริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
 

๑.จัดอบรมคณะผู๎บริหาร
พนักงานสํวนต าบล  
และพนักงานจา๎ง 
จ านวน  ๓๐  คน 
 

- - - - - -จ านวนคณะผู๎บริหาร
พนักงานสํวนต าบล  
และพนักงานจา๎ง 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-คณะผู๎บริหาร 
พนักงานสํวนต าบล  
และพนักงานจา๎ง 
สามารถน าหลกัคุณธรรม
จริยธรรม หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู๎ 
และประสบการณ์ที่ได๎รับไป
ปรับใช๎ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวันได๎อยาํงมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
เป็นผู๎น าด๎านคุณธรรมและ
จริยธรรมในองค์กรได๎อยําง
สร๎างสรรค์ 
 

สน.ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการยกยอํง                                
ผู๎มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและ
ให๎บริการประชาชนดีเดํน 

-เพื่อเป็นการยกยํองเชิดชูเกียรติ
พนักงานสํวนต าบลและพนกังาน
จ๎างผู๎มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให๎บริการ
ประชาชนดีเดํน 
-เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ 
-เพื่อเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กบั
พนักงาน 
 

๑.แตํงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ ์
๒.ประกาศรายชือ่ผู๎ที่ได๎รับการ
คัดเลือก 
๓.มอบประกาศเกยีรติคุณ 
๔.ประชาสัมพันธ์ใหป๎ระชาชน
ทราบ 

- - - - - -จ านวนผู๎ที่ได๎รับการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 

-พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎างมีความ
ภาคภูมิใจในการได๎รับการ
เชิดชูเกียรติ 
-พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎างมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏบิัติ
ราชการเพิ่มมากขึ้น 

สน.ปลัด 
 

รวม ๒  โครงการ - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงและอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ๗.การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็ง 
   และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขํงขันภายใต๎หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
๖.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยง
าน

รับผิดช
อบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและสํงเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาตาํงประเทศ 
สูํอาเซียน 

-เพื่อให๎เด็ก  เยาวชน 
และประชาชน ได๎รับความรู๎  
ได๎ฝึกทักษะด๎านการส่ือสาร
ภาษา 
ตํางประเทศ 
-เพื่อเตรียมความพรอ๎ม 
สูํ AEC 
 

๑.จัดอบรมเด็ก เยาวชน  
และประชาชน จ านวน 
๕๐ คน 
 

- - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก เยาวชน 
และประชาชนที่เข๎ารับ
การอบรม 

-เด็ก เยาวชน  และ 
ประชาชน ได๎รับ
ความรู๎  ได๎ฝึก
ทักษะด๎านการ
สื่อสาร
ภาษาตาํงประเทศ 
-สามารถ
ติดตํอสื่อสารกันได๎
อยํางมีความเขา๎ใจ 
 

กอง
การศึก

ษา 

๒ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารส าหรับเด็ก    
และเยาวชน 

-เพื่อให๎เด็กและเยาวชน ได๎รับ
ความรู๎  ได๎ฝึกทักษะด๎านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
 

๑.จัดอบรมเด็ก เยาวชน 
จ านวน  ๕๐  คน 
 
 

- - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข๎ารับการ
อบรม 

-เด็กและเยาวชน 
ได๎รับความรู๎  ได๎ฝึก
ทักษะด๎านการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึก

ษา 

รวม ๒   โครงกร - - - - - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - - - 
 



 

 
๖.๒  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและพัฒนา
คุณภาพสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน       สูํ
อาเซียน 
 
 

-เพื่อให๎สมาชิกกลุํมมีความรู๎และ
ผลิตมีสินค๎าที่ได๎มาตรฐาน  
สามารถแขํงขันได๎ในตลาดโลก 

๑.จัดอบรมพัฒนาคุณภาพ
สินค๎าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒.สมาชิกกลุํมตํางๆ 
จ านวน ๕ กลุํมๆละ ๑๐ คน  
รวม ๕๐ คน 
๓.สาธิตการพัฒนาคุณภาพ
สินค๎าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๔.ผูเ๎ข๎ารํวม คือ           
สมาชิกกลุํม 
 

- - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรม -สมาชิกกลุํมมีความรู๎และ
สามารถผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน   
แขํงขันได๎ 
 
 

สน.ปลัด 

รวม ๑  โครงการ - - - - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญ ํ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑.การพัฒนาเมืองและชุมชน  ๒.การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
๑.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล. ภายใน 
โนนแทํนพระ  
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

บริเวณโนนแทํนพระ 
ขนาดกวา๎ง  ๔  ม. 
ระยะทางยาวรวม  
๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕  ม. 

- - - ๑,๗๖๘,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล.
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถใหป๎ระชาชน
ใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวกในการ          
มาพักผํอนหยํอนใจ            
ใช๎ประกอบกจิกรรม           
ของสํวนรวม 

กองชําง 

๒ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ฝายหว๎ยเอก 
หมูํที่ ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 
 
 

-เพื่อให๎มีสวนสาธารณะเป็น
สถานที่พักผํอน 
หยํอนใจ  และออก 
ก าลังกาย 

ขนาดกวา๎ง ๑๐ ม. ยาว  ๓๐ 
ม.  ถนนทั้งสองฝั่งของล า
ห๎วย 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-มีสถานที่ในการพักผํอนหยํอน
ใจและออก            ก าลังกาย 
 

กองชําง 

รวม ๒  โครงการ - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๗๖๘,๐๐๐ - - - - 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 



 

 
 
๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการกํอสร๎าง 

ถนนลาดยาง                 
หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)                           

-เพื่อให๎ประชาชน           
ใช๎สัญจรไป-มา              
ได๎สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๒๓๓  ข๎างโรงเรียนด๎านทิศตะวันออก  
ไปถึงทางแยก          สระบัวรีสอร์ท   
ขนาดกวา๎ง   
๖ ม. ยาว ๕๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. 
 
  

- - - ๘๘๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน     ลาด
ยางที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.               
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                           

-เพื่อให๎ประชาชน             
ใช๎สัญจรไป-มา                 
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านยานาง  ไปถึง          บ๎าน
หนองดูํ  ต าบลลอมคอม 
ขนาดกวา๎ง  ๖  ม. ยาว ๑๔๙ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา  ๘๙๔ ตร.ม. 

- ๔๙๔,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล.ที่
กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง/อบจ. 

๓ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง              
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                         

-เพื่อให๎ประชาชน              
ใช๎สัญจรไป-มา                
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านยานาง   ไปถึง              
บ๎านหนองดูํ  ต าบลลอมคอม ขนาด
กว๎าง  ๕ ม. ยาว ๕๙๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔  ม. 
 

 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - -จ านวนถนนลาดยาง 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 



 

 
 

 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการกํอสร๎าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมูํที่ ๒ (แผน

ชุมชน  ม.๒) 

เพื่อให๎ประชาชน          

ใช๎สัญจรไป-มา             

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านยานาง   ไปถึงต าบลลอมคอม   

ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้น

ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด๎วย

ยางพารา        (Nr-Preblend) ขนาด

กว๎าง  ๕.๕ ม. ยาว  ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ 

ม. หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ  ๓,๓๐๐ ตร.ม.  

- ๒,๑๖๗,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนพารา

แอสฟัลต์ติกที่กอํสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๕ โครงการกํอสร๎าง          

ถนน คสล. หมูํที่ ๒(แผน

ชุมชน  ม.๒) 

เพื่อให๎ประชาชน          

ใช๎สัญจรไป-มา             

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านยานาง   ไปถึงบ๎านหนองดู ํ 

ต าบลลอมคอม   ขนาดกวา๎ง  ๖ ม. ยาว  

๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- ๔๘๐,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล.              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๖ โครงการซํอมแซมถนน 

คสล. หมูํที่ ๓  (แผน

ชุมชน  ม.๓) 

เพื่อให๎ประชาชน          

ใช๎สัญจรไป-มา             

ได๎สะดวก 

สายกลางบา๎น  โดยวิธีเสริมผิวพารา

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ขนาดกวา๎งเฉลี่ย  

๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕  ม. 

หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  ๑,๕๐๐ ตร.ม. 

- ๖๘๔,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล.              

ที่ซํอมแซม 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง/กรมฯ 

 



 

 

 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗ โครงการกํอสร๎าง           

ถนน คสล. หมูํที่ ๕  (แผน

ชุมชน  ม.๕) 

เพื่อให๎ประชาชน          

ใช๎สัญจรไป-มา             

ได๎สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกวา๎ง   ๓.๕๐ ม. 

ยาว  ๙๓๕ ม. หนา๐.๑๕  ม. หรือ

มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  

๓,๒๗๒.๕๐ ตร.ม. พร๎อมติดตั้งปูาย

โครงการ 

- ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล.              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๘ โครงการกํอสร๎าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมูํที่ ๕  (แผน

ชุมชน  ม.๕) 

เพื่อให๎ประชาชน          

ใช๎สัญจรไป-มา             

ได๎สะดวก 

สายคันดินฝายหว๎ยเอก                 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง

คุณภาพด๎วยยางพารา  (Nr-

Preblend) ขนาดกวา๎ง  ๖ ม. ยาว 

๑,๖๒๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.  หรือมี

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา ๔,๘๖๐ ตร.ม.  

- ๓,๑๑๕,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนพารา

แอสฟัลต์ติกที่กอํสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๙ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)  

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา                
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านโคกกลาง ไปทาง       
บ๎านทุํงแค  ขนาดกวา๎ง  ๕ ม. ยาว  
๑๘๒ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  ๙๑๐  
ตร.ม. 

 

- ๔๙๖,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล.              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง/อบจ. 



 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล.   หมูทํี ่ ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)  

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา                
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านโคกกลาง   ไปถึง           
บ๎านทุํงแค  ขนาดกวา๎ง  ๕ ม. ยาว 
๓,๗๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๑๐,๒๕๗,๕๐๐ - -จ านวนถนน คสล.              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๑ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนลาดยาง                   
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)  

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา                
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านโคกกลาง 
ไปถึงต าบลลอมคอม 
ขนาดกวา๎ง  ๖  ม.  ยาว ๑,๕๐๐ ม.  
หนา  ๐.๐๔ ม. 

- - - ๒๕,๘๕๐,๐๐๐ - -จ านวนถนนลาดยาง              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๒ โครงการกํอสร๎าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมูํที่ ๗  (แผน

ชุมชน  ม.๗) 

เพื่อให๎ประชาชน          

ใช๎สัญจรไป-มา             

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านโคกกลาง ไปถึงต าบล

ลอมคอม ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์

ติก คอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์

ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางพารา  

(Nr-reblend) ขนาดกว๎าง  ๖ ม. 

ยาว  ๑,๔๔๐ ม. หนา  ๐.๐๔ ม.  

หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา ๘,๖๔๐ ตร.

ม.  

- ๕,๖๕๙,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนพารา

แอสฟัลต์ติกที่กอํสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 



 

 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓ โครงการกํอสร๎าง 

ถนน คสล.           
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)  

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านทุํงแคไปถึง 
บ๎านโคกกลาง  ขนาดกวา๎ง 
๔ ม. ยาว  ๑๒๘  ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. 

- ๒๖๗,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล.              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง/กรมฯ 

๑๔ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.            
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)  

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านทุํงแคไปถึง 
บ๎านโคกกลาง  ขนาดกวา๎ง 
๕ ม. ยาว  ๓,๖๐๒ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. 

 

- - - ๙,๙๙๐,๕๐๐ - -จ านวนถนน คสล.              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๕ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนลาดยาง                
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)  

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านทุํงแคไปถึง 
บ๎านโคกกลาง  ขนาดกวา๎ง   ๕ ม. 
ยาว ๓,๒๓๐ ม. หนาเฉลีย่  ๐.๐๔ 
ม. 

- - - ๓,๒๐๐,๐๐๐ - -จ านวนถนนลาดยาง              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 

 

 



 

 

 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖ โครงการกํอสร๎าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมูํที่ ๙           

(แผนชุมชน  ม.๙) 

เพื่อให๎ประชาชน          

ใช๎สัญจรไป-มา             

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านทุํงแค  ไปถึงบ๎าน       โคก

กลางถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต

พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด๎วย

ยางพารา  (Nr-reblend) ขนาดกว๎าง  ๖ 

ม. ยาว  ๒,๑๕๐ ม. หนา  ๐.๐๔ ม.  หรือ

มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  ๑๒,๙๐๐ ตร.ม.  

- ๘,๓๗๓,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนพารา

แอสฟัลต์ติกที่กอํสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๗ โครงการกํอสร๎าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมูํที่ ๙           

(แผนชุมชน  ม.๙) 

เพื่อให๎ประชาชน          

ใช๎สัญจรไป-มา             

ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านทุํงแค  ไปถึงบ๎าน       โนน

แต๎  ถนนผวิจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรตี

พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด๎วย

ยางพารา  (Nr-reblend) ขนาดกว๎าง  ๖ 

ม. ยาว  ๒,๑๕๐ ม. หนา  ๐.๐๔ ม.  หรือ

มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  ๑๒,๙๐๐ ตร.ม.  

- ๘,๓๗๓,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนพารา

แอสฟัลต์ติกที่กอํสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘ โครงการกํอสร๎าง 

ถนนลาดยาง                
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙) 

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 

สายจากบ๎านทุํงแคไปถึง 
บ๎านโนนแต ๎ ขนาดกวา๎ง              
๕  ม.  ยาว  ๔,๖๓๐ ม.              
หนาเฉลี่ย  ๐.๐๔ ม. 

- - - ๔,๖๐๐,๐๐๐ - -จ านวนถนนลาดยาง              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๙ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน  คสล.                     
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 

สายจากถึงทางหลวงหมายเลข 

๒๒๓๓  ไปถึงนานายมนตรี                        

ศรีอัครวิเนต  ขนาดกว๎าง            

๕  ม. ยาว  ๔๑๒  ม. หนา  ๐.๑๕ 

ม. 

- ๖๙๐,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล.              

ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง/
อ าเภอพล 

๒๐ โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล.                      
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑๑) 

-เพื่อให๎ประชาชน         
ใช๎สัญจรไป-มา                  
ได๎สะดวก 

สายแยกบา๎นนายสุรพล           

จันทร์สม  ไปถึงแยกรีสอร์ทจิรัญญา                                        

-โดยวิธีแอลฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด

กว๎าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม. หนา

เฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมํน๎อยกวาํ ๔,๒๐๐  ตร.ม. พร๎อม

ติดต้ังปูายโครงการ (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที ่อบต. ก าหนด) 

- - - ๑๐,๐๙๔,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล.              

ที่ปรับปรุง 

-มีถนนที่สามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑ โครงการกํอสร๎าง 

ระบบประปาหมูํบ๎าน  
หมูํที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 
 

บริเวณฐานบั้งไฟ   
กํอสร๎างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญํ  ขนาด  ๑๐ 
ลบ.ม. ตํอชั่วโมง 

 

- - ๓,๒๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนระบบประปา
หมูํบ๎าน             ที่
กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง 

๒๒ โครงการกํอสร๎าง 
ระบบประปาหมูํบ๎าน  
หมูํที่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 
 

บริเวณสระวัดปุาสุริยาเย็น   
กํอสร๎างระบบประปาผิว
ดินขนาดเล็ก   ขนาด  ๕  
ลบ.ม. ตํอชั่วโมง 

 

- - - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - -จ านวนระบบประปา
หมูํบ๎าน             ที่
กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง 

รวม   ๒๒  โครงการ - - - ๓๒,๔๙๘,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๖๘,๒๗๒,๐๐๐ - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ๎มเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งย ยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 
   ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
๓.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการสูบน้ า 

พลังงานแสงอาทิตย์ 
ประปาหมูํบา๎น   
(บํอน้ าผิวดิน)  

-เพื่อขยายผลเพิ่มจ านวน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ในชุมชน เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับศักยภาพและปัญหาของ
ชุมชนภายใต๎แผนพลังงาน
ระดับชุมชน 
-เพื่อสนับสนุนการแก๎ไข
ปัญหาวกิฤตภยัแล๎งของ
ประชาชนและประปา
หมูํบ๎าน 
-เพื่อสํงเสริมสนับสนุนและ
สํงมอบเทคโนโลยีพลังงาน
ให๎กับกลุํมเปูาหมาย 
 

๑.งานระบบสูบน้ าด๎วยพลังงานแสงอาทติย์   
๔,๘๐๐ วัตต ์
๒.เครื่องสูบน้ าดิบพร๎อมอุปกรณ์ติดต้ัง ๖ 
ลบ.ม./ชั่วโมง 
๓.งานโครงสร๎างเหล็กรองรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์
๔.งานโครงสร๎างรั้วเหล็ก 
๕.ปูายโครงการ 
๖.คําด าเนินงาน 
เปูาหมาย ๗ หมูํบ๎าน คือ                 ม.๑  
บ๎านสระบัว จ านวน  ๒  ชุด 
ม.๒ บ๎านยานาง จ านวน  ๒  ชุด 
ม.๔ บ๎านโคกส ีจ านวน  ๑  ชุด 
ม.๕ บ๎านเพ็กใหญ ํจ านวน  ๑  ชุด 
ม.๘ บ๎านโนนหอม จ านวน  ๒  ชุด 
ม.๙ บ๎านทุํงแค จ านวน  ๒  ชุด 
ม.๑๑ บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา  
จ านวน  ๒  ชุด 

- - - ๕,๓๗๐,๐๐๐ - -จ านวนระบบ 
สูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ประปา
หมูํบ๎าน    

-มีการขยายผลเพิ่ม
จ านวนเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน              
ในชุมชน เพื่อให๎
สอดคล๎องกับศักยภาพ
และปัญหาของชุมชน
ภายใต๎แผนพลังงาน
ระดับชุมชน 
-มีการเพิ่มการใช๎ระบบ
สูบน้ า                   
พลังงานแสงอาทิตย์ ใน
การผลิตน้ าประปา
ชุมชน 

กองชําง 

รวม ๑  โครงการ - - - - - ๕,๓๗๐,๐๐๐ - - - - 



 

 
๓.๒  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการขุดลอก 

ล าห๎วยทางควาย                
หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

บริเวณนานางเกษร   ประเสริฐ  ขนาด
กว๎าง  ๑๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลึกเฉลีย่  ๓  
ม. 

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - -จ านวนล า
ห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๒ โครงการขุดลอกสระเย็น  
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

ขนาดกวา๎ง  ๖๐ ม. ยาว  ๒๐๐ ม. ลึก
เฉลี่ยจากพื้นเดิม  ๒  ม. 

- - - ๑,๐๕๐,๐๐๐ - -จ านวนสระ
น้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๓ โครงการขุดลอก 
ล าห๎วยสีดอ  หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อให๎มีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่การเกษตร 

สายจากนานายจอํย เตชะแกว๎  ไปถึงนา
นายบุญถม  ทุมเที่ยง  ขนาดกวา๎ง ๑๒ 
ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.  
ลึกเฉลี่ยจากพื้นเดิม  ๒  ม. 

- - - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - -จ านวนล า
ห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

 
 
 
 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการขุดลอกล าหว๎ย 

ขุมปูน  หมูํที ่ ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกกัเก็บ
น้ า 
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกวา๎ง  ๑๒  ม.  ยาว  
๒,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจาก             
พื้นเดิม ๒ ม. 
 

 

- - - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - -จ านวนล า
ห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๕ โครงการขุดลอกสระวัดปาุ
สามัคคี  หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกกัเก็บ
น้ า 
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกวา๎ง  ๑๐ ม. ยาว             
๘๕ ม.  ลึกเฉลีย่  ๒ ม. 
 

 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - -จ านวนสระ
น้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๖ โครงการขุดลอกสระแก  หมูํ
ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกกัเก็บ
น้ า 
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกวา๎ง  ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. ลกึ
เฉลี่ย  ๒ ม. 
 

 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - -จ านวนสระ
น้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๗ โครงการกํอสร๎าง 
ทํอเหลี่ยม คสล.                
ล าห๎วยสีดอ  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกกัเก็บ
น้ า 
เพื่อการเกษตร 

บริเวณนานายประมวล                
พรมสีดา  ขนาดกวา๎ง  ๔  ม.ชนิด  
๔  ชํอง    

 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จ านวนทํอ
เหลี่ยม คสล.ที่
กํอสร๎าง 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ โครงการขุดลอก          

สระใหมํ  หมูํที ่ ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 
 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขนาดกวา๎ง  ๒๐ ม.                     
ยาว ๔๘  ม.  ลึกเฉลี่ยจาก            
พื้นเดิม  ๒  ม. 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๙ โครงการขุดลอก 
หนองผักทํอ  หมูํที่  
๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขนาดกวา๎ง ๙๐ ม.                
ยาว  ๒๑๐ ม. ลึกเฉลีย่จากพื้น
เดิม ๒ ม.  

 

- - - ๑,๕๔๕,๐๐๐ - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๐ โครงการขุดลอกล า
ห๎วยอุปฮาดถึงหนอง
ผักทํอ   
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขนาดกวา๎ง ๑๕ ม.                  
ยาว ๔๗๐ ม.  ลึก ๓ ม. 

- - - ๔๘๐,๐๐๐ - -จ านวนล าหว๎ย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

 

 

 

 



 

 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖

๑ 
(บาท

) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๑๑ โครงการกํอสร๎าง 
ทํอเหลี่ยม คสล. ล าหว๎ย
หลักดําน  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

บริเวณนานายพานิช                    
พลกระจาย  ขนาดกว๎าง   ๑.๘ 
x ๑.๘ ม. ชนิด  ๔  ชํอง  ยาว  
๔ ม.               

 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จ านวนทํอเหลี่ยม 
คสล.ที่กํอสร๎าง 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๑๒ โครงการกํอสร๎าง 
ทํอเหลี่ยม คสล.                    
ทุํงพึงพืด  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

บริเวณนานายเพ็ชร                   
ควรแสวง  ขนาดกวา๎ง   ๑.๘ x 
๑.๘ ม. ชนิด  ๔  ชํอง  ยาว  ๔ 
ม.               

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จ านวนทํอเหลี่ยม 
คสล.ที่กํอสร๎าง 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๑๓ โครงการขุดลอก 
หนองช๎างตาย  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 
 
 

ขนาดกวา๎ง  พื้นที่ ๒ ไรํ ลึก ๕ 
ม. 

- - - - ๒๘๐,๐๐
๐ 

-จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

 
 
 
 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔ โครงการขุดลอก 

ทุํงพึงพืด  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙) 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขนาดกวา๎ง  ๔๕ ม.  ยาว๔๕๐ 
ม. ลึก  ๑๕๐  ม. 

- ๗๑๐,๐๐๐ - - - -จ านวนพื้นที ่
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง/
อ าเภอพล 

๑๕ โครงการขุดลอก 
ทุํงพึงพืด  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙) 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขนาดกวา๎ง ๑๒๐ ม.  ยาว
๑,๑๘๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากพื้น
เดิม ๒ ม. 

- - - ๑๗,๓๓๖,๐๐๐ - -จ านวนพื้นที ่
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๑๖ โครงการขุดลอก 
หนองโก  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขนาดกวา๎ง  ๒๕ ม. ยาว  
๒๒๕ ม. ลึกเฉลีย่จาก          
พื้นเดิม ๒.๕ ม. 
 

- - - ๕๗๔,๐๐๐ - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๗ โครงการขุดลอก 
หนองแก  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

บริเวณโนนแทํนพระ 
ขนาดกวา๎ง  ๔๕ ม.  ยาว  
๑๐๕ ม. ลึกเฉลีย่จาก           
พื้นเดิม ๒ ม. 

- - - ๓๘๖,๐๐๐ - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

 



 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘ โครงการจ๎างเหมา 

วางทํอระบายน้ า 
พร๎อมบํอพกั  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อให๎มีทํอระบายน้ า                
สํงน้ ากักเก็บในแหลํงน้ า                    
สาธารณะของหมูบํ๎าน 

สายจากหนองโกไปถึง         
สระเย็น  ระยะทางยาว  
๓๕๔ ม. บํอพัก ๓๓ บอํ 

- - - ๗๖๐,๐๐๐ - -จ านวนพื้นที่        
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๙ โครงการขุดลอก 
สระวัดปุาสุริยาเย็น   
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
 

-เพื่อมีแหลํงกกัเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

ขนาดกวา๎ง ๖๐ ม.  ยาว ๙๕  
ม. ลึกเฉลี่ยจาก              
พื้นเดิม  ๒ ม.  
 

- - - ๔๖๐,๐๐๐ - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 

๒๐ โครงการขุดลอกล าหว๎ย
วังเวินตอนบน                             
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกกัเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกวา๎ง ๑๒ ม.  ยาว  
๑,๒๗๐  ม. ลึกเฉลีย่จากพื้น
เดิม  ๒  ม.  

 

- - - ๗๐๐,๐๐๐ - -จ านวนล าหว๎ย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๒๑ โครงการกํอสร๎าง 
ทํอเหลี่ยม คสล.  
ล าห๎วยขุมปูนตอนลําง หมูํที่  
๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกกัเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

บริเวณนานายประมวล  
พรมสีดา  ขนาดกวา๎ง   ๑.๘ 
x ๑.๘ ม. ชนิด  ๔  ชํอง  
ยาว  ๔ ม.               

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จ านวนทํอ
เหลี่ยม คสล. ที่
กํอสร๎าง 
 

-เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่
ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพือ่ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 



 

รวม   ๒๑  โครงการ - - - ๗๑๐,๐๐๐ - ๒๙,๔๒๑,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ - - - 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญ ํ
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล       แบบที ่ ๒  
(จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา  ๑๙  นิ้ว)  จ านวน  ๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน                                             -มี

หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา  ๔ แกนหลัก (๔ 

core)  จ านวน ๑ หนวํย                      มีหนํวยความจ า

แบบ  Cache  Memory  ขนาด             ไมํน๎อยกวาํ   ๘  

MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวาํ ๓.๒ 

GHz หรือดีกวํา  จ านวน  ๑  หนวํย                                                            

-มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยาํง

ใดอยํางหนึ่ง  หรอืดีกวาํ  ดังนี้                                                     

๑)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวาํ           ๒ GB หรือ       

๓๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลัด 

 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๓ 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    ๒)  มีหนวํยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยูํภายในหนํวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics  Processing  Unit  ที่
สามารถใช๎หนํวยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อย
กวํา ๒ GB  หรือ                                                                           
๓)  มีหนวํยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถใน
การใช๎หนํวยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ  
๒  GB                                                                       
-มีหนํวยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวํา มีขนาด
ไมํน๎อยกวาํ  ๘ GB                                -มีหนํวยจัดเก็บ
ข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวํา ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา ๒ TB หรือ     ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวาํ ๒๔๐ GB จ านวน ๑ หนํวย                                          
-มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน  ๑ หนวํย                                                             
-มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T            หรือดีกวํา จ านวนไมํ
น๎อยกวํา ๑ ชํอง                            (โดยจัดซื้อตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบันของ           ส านักงบประมาณ) 
 

      

 

 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา             

และเผยแพร ํ

ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  ๑  ซ๎ุม  ประกอบด๎วย                 

-ซ๎ุมไฟเบอร์กลาส ขนาดกวา๎ง ๓๓๐ ซม. สูง ๓๗๐ ซม.  -พาน

พุํมเงิน พานพุํมทอง                                             -ไฟ

เบอร์กลาส                                                                  

-ครุฑ ไฟเบอร์กลาส                                                                       

-ภาพพระบรมฉายาลักษณ์  พิมพ์ไวนิล                                         

-ปูายทรงพระเจริญ                                                                        

-ไฟเบอร์กลาส                                                                     

-ปูายชือ่                                                                                 

-ยึดด๎วยโครงเหล็ก                                                                                  

-พร๎อมติดตั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา             

และเผยแพร ํ

ซ๎ุมในหลวงเฉลิมพระเกียรติ   จ านวน  ๑  ชุด  ประกอบด๎วย                                                                   

-ซ๎ุมในหลวงเฉลิมพระเกียรติ  ขนาดใหญํ                          

กรอบซ๎ุมขนาด  ๒๒๐ x ๔๐๐ ซ.ม.                                     

-ฐานขนาด  ๓๕๐ x ๑๔๐ ซ.ม.                                          

-พานพุํม  ๑๐๐  ซ.ม.                                                -

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์    พิมพ์ไวนิลขนาด                    

๑๒๐ x ๒๔๐ ซ.ม.                                                       

-ครุฑไฟเบอร์กลาส  สูง  ๖๐ ซ.ม.                                    

-ปูายทรงพระเจริญ ๖๐ x ๒๐๐  ซ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  ๒ บาน (มอก.)                         

มีมือจับชนิดบิด มีแผํนชั้นปรับระดับ  ๓ ชิ้น คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จ านวน  ๒  ตู ๎

  

๑๑,๐๐๐ - - - - สน.ปลัด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  ๒ บาน (มอก.)                มีมือ

จับชนิดบิด มีแผํนชั้นปรับระดับ  ๓ ชิ้น คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จ านวน  ๕  ตู ๎

 

๒๗,๕๐๐ - - - - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน                 (จอ
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๙ นิว้)   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไมํน๎อยกวาํ ๒ แกนหลัก (๒ core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํนอ๎ยกวํา            ๓.๕ 
GHz หรือดีกวํา จ านวน ๑ หนวํย 
-มีหนํวยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวํา มีขนาด
ไมํน๎อยกวาํ ๔ GB 
-มีหนํวยจัดเก็บขอ๎มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวํา 
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา ๑ TB หรือ     ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หนํวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน ๑ หนวํย 
-มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวาํ ๑ 
ชํอง 
-มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวํา  ไมํ
น๎อยกวํา  ๓ ชอํง 
 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ - - - สน.ปลัด 

 
 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    -มีแปูนพิมพแ์ละเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวาํ  
-มี Contrast  Ratio  ไมํน๎อยกวาํ ๖๐๐ : ๑                   
และมีขนาดไมํน๎อยกวาํ  ๑๙ นิว้  จ านวน ๑ หนวํย 
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบนัของ           ส านัก
งบประมาณ) 
 

      

 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา                  

และวิทย ุ

ไมโครโฟนไร๎สาย  จ านวน  ๑  ชุด   ประกอบดว๎ย            -

ไมโครโฟนไร๎สาย  ๒ ตวั                                                  

-ไมโครโฟนท างานด๎วยแบตเตอรี่  ขนาด AA                     

-มี Slot ชาร์จแบตเตอรี่แบบ  USB  ๒ ชํอง                     

-ปรับระดับเสียงไมโครโฟนได๎                                                    

-ระยะสํงสัญญาณ  ไมํน๎อยกวํา ๕๐ ม. 

- ๔,๖๐๐ - - - สน.ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา                   

และวิทย ุ

 ขาตั้งไมโครโฟนแบบยืน  จ านวน  ๒  ตัว                       

-ขนาดรัศมี ไมํน๎อยกวํา  ๕  ซม.                                                 

-ปรับสูงต่ าได๎ ไมํน๎อยกวํา  ๘๔  ซม.                                       

-ไมํรวมคอจับไมโครโฟน 

- ๒,๐๐๐ - - - สน.ปลัด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา                  

และวิทย ุ

ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๏ะ   จ านวน  ๑  ตัว                           

-ขนาดรัศมี ไมํน๎อยกวํา  ๕  ซม.                                      

-ปรับสูงต่ าได๎ ไมํน๎อยกวํา  ๒๐  ซม.                                        

-ไมํรวมคอจับไมโครโฟน 

- ๗๐๐ - - - สน.ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล               
จ านวน  ๒  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไมํน๎อยกวาํ ๒ แกนหลัก (๒ core) จ านวน                ๑ 
หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง            หรือ
ดีกวํา ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา ๒ MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา ๓.๐ GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)  ไมํน๎อยกวํา  ๘  แกน  หรือ                                
๒) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา ๓ MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎
ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง                                              
-มีหนํวยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวํา ขนาด
ไมํน๎อยกวาํ  ๘  GB  
-มีหนํวยจัดเก็บขอ๎มูล (Hard Drive) ขนาดความจ ุไมํน๎อย
กวํา ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หนํวย 
 

- ๔๒,๐๐๐ - - - สน.ปลดั 

 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    -มีจอภาพที่รองรับความละเอียด 
ไมํน๎อยกวาํ ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด               
ไมํน๎อยกวาํ 12 นิว้ 
-มี DVD-RW หรือดีกวํา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External)  จ านวน              ๑  หนํวย                                                                       
-มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T                         หรือดีกวํา 
จ านวนไมํน๎อยกวาํ ๑ ชํอง 
-มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB  ๒.๐                      
หรือดีกวาํ ไมํน๎อยกวาํ ๓ ชํอง 
-มีชํองเช่ือมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน                
ไมํน๎อยกวาํ ๑ ชํอง 
-สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, 
ac)  และ Bluetooth 
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบนัของ              
ส านักงบประมาณ) 
 

      

 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล       แบบที ่๒  
(จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๙ นิ้ว)  จ านวน  ๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน                                                   
-มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ  ๔ แกนหลัก 
(๔ core)  จ านวน ๑ หนํวย                      มี
หนํวยความจ าแบบ  Cache  Memory  ขนาด           ไมํ
น๎อยกวํา   ๘  MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา ๓.๒ GHz  หรือดีกวาํ                 จ านวน  ๑  
หนํวย                                                            -มี
หนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมคุีณลักษณะอยํางใด
อยํางหนึ่ง  หรือดีกวํา  ดังนี้                                                     
๑)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวาํ              ๒ GB หรือ       
 

- ๓๐,๐๐๐ - - - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    ๒)  มีหนวํยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยูํภายในหนํวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics  Processing  Unit  ที่
สามารถใช๎หนํวยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อย
กวํา ๒ GB  หรือ                                                                           
๓)  มีหนวํยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถใน
การใช๎หนํวยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ  
๒  GB                                                                       
-มีหนํวยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวํา มีขนาด
ไมํน๎อยกวาํ  ๘ GB                                -มีหนํวยจัดเก็บ
ข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวํา ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา ๒ TB หรือ         ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวาํ ๒๔๐ GB จ านวน ๑ หนํวย                                          
-มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน ๑ หนวํย                                                             
-มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T             หรือดีกวํา จ านวนไมํ
น๎อยกวํา ๑ ชํอง                            (โดยจัดซื้อตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบันของ           ส านักงบประมาณ) 
 

      

 
 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด ๔ ลิ้นชัก  (มอก.)                มีหู
ลิ้นชัก  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
จ านวน  ๒  ตู ๎
 

- ๑๕,๘๐๐ - - - กองคลัง 

รวม ๒๘๔,๕๐๐ ๑๑๑,๑๐๐ - - - - 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  ๒ บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผํน

ชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    จ านวน  ๑  ตู ๎

๕,๕๐๐ - - - - สน.ปลัด 

 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กํอสร๎าง เล่ือยโซํยนต์   จ านวน  ๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ  ปริมาตรกระบอกสูบ ๓๑.๘ ซีซี  
น้ าหนัก ๓.๙  กิโลกรัม   ความจุถังเช้ือเพลิง ๒๕๐ ซีซี ความจุ
น้ ามันหลํอลื่นโซํ                ๑๕๐ ซีซี  ขนาดโซํ  PMMC๓ ๓/
๘”   

- ๑๑,๖๐๐ - - - สน.ปลัด 

 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนสํง 

รถบรรทุก (ดีเซล)                                              

ขนาด  ๖  ตัน  ๖  ล๎อ  ปริมาตรกระบอกสูบ                       

ไมํต่ ากวํา  ๖,๐๐๐  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไมํต่ ากวํา  

๑๗๐  กโิลวัตต์                                                 

แบบบรรทุกน้ า                                                          

๑)  จุน้ าได๎ไมํน๎อยกวาํ  ๖,๐๐๐  ลิตร                              

๒)  น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก  ไมํต่ ากวํา  ๑๒,๐๐๐  

กิโลกรัม                                                    ๓)  เป็น

ราคาพร๎อมปั๊มและอุปกรณ์                                (โดย

จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบันของ           ส านกั

งบประมาณ) 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - สน.ปลัด 

รวม ๕,๕๐๐ ๑๑,๖๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา                

และวิทย ุ

เครื่องเลํน DVD ระบบเสียงสเตอร์ริโอ                             

-อัตราไฟ  AC110V-240V, 50HZ-60HZ                          

-ก าลังขับ 15W                                                        

-Analog Output : 2 ชํอง  ซ๎ายขวา 2Vrms (>1000Ohm)                                                             

-Digital Output : 0.5 Vp-p                                           

-Video Output : 1 Vp-p (75Ohm)                                

-HDMI Output : 480P,576P,720P, 

1080I,1080P,1080P24                                                 

-Coaxial Cable                                                           

-สัญญาณระบบ : PAL/NTSC                                             

-รองรับ Hi-speed USB (2.0)                                       

จ านวน  ๓  เครื่อง             

๙,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน  
๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , 
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
-ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอยีดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา ๔,๘๐๐x ๑,๒๐๐ 
dpi หรือ ๑,๒๐๐ x ๔,๘๐๐ dpi                            -มี
ความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าไมํน๎อยกวํา ๓๔ หนา๎ตํอนาท ี
(ppm) หรือ ๑๕ ภาพตํอนาท ี(ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีไมํน๎อยกวํา ๒๗ หนา๎ตํอนาท ี
(ppm) หรือ ๑๐ ภาพตํอนาท ี(ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได๎ 
-มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา  
๑,๒๐๐ x ๒,๔๐๐ dpi                                                                  
-มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
-สามารถถาํยส าเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวด า 
-สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา ๙๙ ส าเนา 
-สามารถยํอและขยายได๎ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบนัของ                
ส านักงบประมาณ) 
 

๗,๙๐๐ - - - - กองการศึกษา 

 



 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล                      
จ านวน  ๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไมํน๎อยกวาํ ๒ แกนหลัก (๒ core) จ านวน ๑ หนํวย โดยมี
คุณลักษณะอยํางใดอยาํงหนึ่ง หรือดีกวาํ ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา ๒ MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา ๓.๐ GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา ๘ แกน  หรือ 
๒) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมํ
น๎อยกวํา ๓ MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํ
น๎อยกวํา ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎
ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง                                              
-มีหนํวยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวํา ขนาด
ไมํน๎อยกวาํ ๘ GB  
-มีหนํวยจัดเก็บขอ๎มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หนํวย 
 

๒๑,๐๐๐ - - - - กองการศึกษา 

 

 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    -มีจอภาพที่รองรับความละเอียด 
ไมํน๎อยกวาํ ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด            ไมํ
น๎อยกวํา ๑๒ นิว้ 
-มี DVD-RW หรือดีกวํา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External)  จ านวน        ๑ หนํวย 
-มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T            หรอืดีกวํา จ านวนไมํ
น๎อยกวํา  ๑  ชํอง 
-มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB  ๒.๐                 
หรือดีกวาํ ไมํน๎อยกวาํ  ๓ ชํอง                                                   
-มีชํองเช่ือมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน                 
ไมํน๎อยกวาํ ๑ ชํอง 
-สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, 
ac)  และ Bluetooth 
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบนัของ             
ส านักงบประมาณ) 
 

      

 
 
 
 
 
 

 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา           

และเผยแพร ํ

 

คุณลักษณะ                                                                   

๑. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ 

(Android TV) ขนาดไมํน๎อยกวํา  ๕๕  นิ้ว                   -

Smart TV หรือ Android TV ที่มีระบบปฏิบัติการ Version 

ไมํต่ ากวํา  ๗.๐ หรือดีกวํา                                        -

ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า ๕๕ นิ้ว หรือมากกวํา                                                                

-แสดงภาพดว๎ยหลอดภาพแบบ LED Backlight หรือ DLED 

Backlight                                                    -ระดับ

ความละเอียดของจอภาพไมํน๎อยกวาํ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พกิ

เซล (๔K)                                                       -มี 

WIFI ในตัวและสามารถใช๎งาน Internet ได๎ และรองรับ ALL 

share cast หรือ Screen Mirroring                    -มีชํอง

ตํอ HDMI ไมํน๎อยกวํา ๒ ชํอง สัญญาณ                  เพื่อ

การเชื่อมตํอสัญญาณทั้งภาพและเสียง                                 

-มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว                                  

-ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา ๑ ชอํงสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ 

เพลง ภาพยนตร์                                              

 

- ๓๐,๗๐๐ - - - กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    -ได๎การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก.)                                       

-ผู๎ขายตอ๎งรับประกันเป็นระยะเวลาไมํนอ๎ยกวํา ๓ ป ีโดยมี

หนังสือแตํงตั้งหรือรับรอง จากเจ๎าของผลิตภัณฑ์และมี

ศูนย์บริการทั่วประเทศ                             -มีคํูมือการใช๎

งานเป็นภาษาไทย                                              -มี

การรับประกันซํอม/เปลี่ยนฟรีเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นจากการใช๎

งานตามปกติในปีที่  ๒ และ ๓                       -ผู๎ขาย

จะต๎องด าเนินการซํอม/เปลี่ยน ให๎สามารถใช๎งานได๎ปกติ

ภายใน ๓ วัน นั้น จากวันที่ได๎รับแจ๎งกรณีไมํสามารถ

ด าเนินการแล๎วเสร็จผู๎ขายต๎องจัดหาครุภัณฑ์ใหมํทดแทน 

โดยมีคุณสมบัติเทียบเทําหรือดีกวํา                                                                        

๒. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผํานดาวเทียม  ประกอบด๎วย                                                                 

๒.๑ จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND ขนาดความ

กว๎างไมํน๎อยกวาํ ๖๐ ซม. ประกอบด๎วย            -ขายึดจาน

รับสัญญาณดาวเทียม                                       -ขายึด

หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB)                                       

-คอจานปรับแตํงระบบ (ยกมุมพร๎อม นอต สกรูยึด) 

      

 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    ๒.๒ หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB)  ชนิด ๑ ขั้ว                   

-Input Frequency Range ไมํต่ ากวํา  ๑๐.๗๐ - ๑๒.๗๕ 

GHz                                                                 -

output Frequency Range ไมํต่ ากวาํ ๙.๕๐ - ๒๑.๕๐ 

GHz                                                            -รับ

สัญญาณจากดาวเทียมยํานความถี่ KU Band Thaicom ๖ 

Frequency 12646 MHz – Sybol Rate : 

๓๐๐๐๐/Po/:ver                                                      

-รับสัญญาณระบบความคมชัดสูง High-Definition (DL TV 

HD)                                                                ๓. 

เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD                               

๓.๑ มีชํองตํอ USB ๒.๐ สามารถรองรับไฟล์ภาพ JPEG , 

BMP , PNG  ไฟล์เสียง MP๓    ไฟล์วีดโีอ Ts , MPG , MP๔ 

, AVI , MKV , MOV  คุณสมบัติของเสียง  สัญญาณสเตอริโอ                                             

๓.๒ มีชํองตํอ HDMI  ๑  ชํองสัญญาณ                            

๓.๓ เมนูการต้ังคํารองรับภาษาไทย                                   

๓.๔ มีรโีมทไร๎สายส าหรับควบคุมหรือปรับแตํงข๎อมูลพร๎อม

แบตเตอรี่                                                    ๓.๕ มี

สายและขัว้ตํอสัญญาณมอร์นิเตอร์แบบ HDMI 

      

 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    ๓.๖ มีคํูมือใช๎งานภาษาไทย 

๓.๗ ผู๎ขายตอ๎งรับประกันสินค๎าเป็นระยะเวลา  ๓ ป ีโดยมี

หนังสือแตํงตั้งหรือรับรอง จากเจ๎าของผลิตภัณฑ์และมี

ศูนย์บริการทั่วประเทศ                          ๓.๘ ได๎รับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)                     ๓.๙ รับ

สัญญาณจากดาวเทียมโดยยาํนความถี่ Ku Band Thaicom 

๖ Frequency 12646 MHz – Sybol Rate : 

๓๐๐๐๐/Po/:ver ระบบความคมชัดสูง High-Definition  

DL TV HD  และสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ชํอง  DLTV  

จ านวน ๑๕ ชํอง และชํองสัญญาณทวีี  Digital  ของไทย  

และ  TV  digital  (ชํอง  ๓ , ๕ , ๗ , ๙ , ๑๑                       

และชํองอื่นๆ ได๎) 

      

รวม ๓๗,๙๐๐ ๓๐,๗๐๐ - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสํง 

รถบรรทุกขยะ  ขนาด  ๖  ตัน  ๖ ล๎อ ปริมาตรกระบอก

สูบไมํต่ ากวํา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไมํต่ า

กวํา ๑๗๐ กิโลวัตต ์  แบบอัดทา๎ย   จ านวน  ๑  คัน 

 

๒,๔๐๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลัด 

รวม ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา              

และเผยแพร ํ

กล๎องวงจรปิด   จ านวน   ๒  ตัว พร๎อมอุปกรณ์ ส าหรับเฝูา

ระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามจุดเสี่ยง                ภายในต าบล                                                                    

Features                                                                      

-1/2.7”2Megapixel progressive scan CMOS                      

-H.264&MJPEG dual-stream encoding                                    

-25/30fps@1080P(1920x1080)                                         

-DWDR,Day/Night(ICR).3DNR.AWB.AGC.BLC                        

-Multile network monitoring:Web viwer.CMS(DSS/PSS) 

& DMSS                                        -3.6mm fixed 

lens (6 mm optional)                            -Max.IR LEDs 

Lemgth 30 m                                             -

IP67.PoE                                                              

Technical Specifications                                            

Camera                                                                      

Image Sensor : 1/ 2.7” 2Megapixel progressive scan 

CMOS                                                                    

Effective Pixels : 1920(H) x 1080(V)                            

Scanning System : Progressive                                      

Elecronic Shutter Speed : Auto/Manual.1s~ 

1/100000s 

๑๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลัด 



 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    Min.lllumination : 0.025Lux/F2.1(Color), OLux/F2.1(IR 

on)                                                                S/N 

Ratio : More than 50dB                                        

Video Output : N/A                                          

Camera Features                                                  

Max.IR LEDs Length : 30m                                        

Day/Night : Auto(ICR)/Color/B/W                              

Backlight Compensation : BLC/HLC/DWDR    White 

Balance : Auto/Manual                                    Gain 

Control : Auto/Manual                                    Noise 

Reduction : 3D                                          Rrivacy 

Masking : Up to 4 areas                                Lens                                                                    

Focal Length : 3.6mm(6mm optional)                         

Max Aperture : F2.1(F2.0)                                          

Focus Conture : Manual                                             

Angle of View : H:93° (63°)                                     

Lens Type : Fixed lens                                                 

Mount Type : Board-in Type 

      

 
 
 



 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    Video                                                             

Compression : H.264/H.264H/H.264B/MJPEG                 

Resolution : 1080P(1920x1080)/720P 

(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIR(352x288/352x24

0)                                                                        

Frame Rate  Main Stream : 1080P(1~ 25/30fps)                                                           

 Sub Stream  : D1(1~25/30fps)Bit 

Rate : H.264: 4kbps~ 8192bps                                        

Corridor Mode : Support                                           

Audio                                                                  

Comprssion  : N/A                                         

Interface : N/A                                                 

Network                                               Ethernet : 

RJ-45 (10/100Base-T)                                      Wi-Fi 

: N/A                                                             

Protocol : 

IPv4/IPv6.HTTP.HTTPS.TCP/IP.UPnP.ICMP.IGMP.RTSP.R

TP.SMTP.NTP.DHCP.DNS.PPPOE.DDNS.FTP.IP Filter.QoS                                                                                                     

      

 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    Compatibility : ONVIF.CGI                                    

Max.User Access : 20 users                                    

Smart Phone : iPhone.iPad.Android.                         

Windows Phone                                                

Auxiliary Interface                                            

Memory Slot  N/A                                

RS485   N/A                              

Alarm   N/A                                                    

PlR Sensor Range            N/A                               

General                                                                  

Power Supply : DC12V.PoE (802.3af)                            

Power Consumption : <5.5W (IR on)                                          

Working Environment : -30°Cˇ~+Less than 

95% RH                                                                

Ingress Protection : IP67                                               

Vandal Resistance : N/A                                   

Dimensions  : Ø 70mmx165mm                       

Weight : 0.38Kg(with package 0.44 Kg) 

      

รวม ๑๐,๐๐๐ - - - - - 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานอุตสาหกรรม                    

และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์   จ านวน ๑  เครื่อง                      

โดยมีลักษณะพื้นฐานหรือดีกวํา                                             

-ชํวงการวัด (สูงสุด) ๑๐๐ ม.                                                       

-ชํวงการวัด (ปกติ) ๐.๐๕-๘๐ ม.                                              

–ความแมํนย าการวัด (สภาวะปกติ) + - ๑.๕ มม.                   

-ความแมํนย าการวัด  (สภาวะไมํปกติ)  + - ๒.๕ มม.                      

-หนํวยวัดที่แสดงต่ าสุด ๐.๑ มม.                                                                                    

-การวัดระยะทางอ๎อมหรือวัดหลบสิ่งกีดขวาง ชวํงมุม  มุมก๎ม

และมุมเงย   + - ๖๐ องศา                                                

-ชํวงการวัดมุมก๎ม มุมเงย ๐ – ๓๖๐ องศา                                    

-ความแมํนย าการวัด (ปกติ) + - ๐.๒  องศา                            

-หนํวยการวัดที่แสดงต่ าสุด  ๐.๑ องศา                                             

-ระบบการปูองกันฝุุน IP54                                                                         

-แหลํงพลังงาน แบตลิเธยีม 3.7 V มาพร๎อม Adepter                       

-การสํงผํานข๎อมูล Bluetooth4.0                                                         

-การสํงผํานข๎อมูล USB 

๑๕,๐๐๐ - - - - กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานอุตสาหกรรม                    

และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 

 

เครื่องตรวจสอบวิเคราะห ์ (เครื่อง Core Drilling)                      

-เครื่องเจาะคอนกรีตแบบใช๎มอเตอร์ไฟฟูา                              

-ก าลังไฟฟูาไมํน๎อยกวํา ๑,๕๐๐ W                                                     

-มีความเร็วรอบอัตโนมัติไมํน๎อยกวํา ๗๐๐ รอบ                

ตํอนาท ี                                                                                      

-สามารถเจาะได๎ตั้งแตํกระบอกขนาดไมํน๎อยกวํา                  

๑ นิ้ว – ๘ นิว้                                                             

-สามารถเจาะได๎ลึกสุดไมํน๎อยกวํา  ๒๐๐ ม.ม. 

 

- ๒๒,๐๐๐ - - - กองชําง 

รวม ๑๕,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


