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ของ 
 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

84 

 

 



ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 

 

  เทศบาลต าบลท่าม่วง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดโครงการกิจกรรมและผ่านขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  จึงเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยการน าโครงการ / กิจกรรมที่ก าหนดไว้จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีที่จะ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้น าโครงการ / กิจกรรม ไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน   
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี   
                                                     
 
 
       



๑ 
 

 ส่วนที ่๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
. 

 1.  ด้านกายภาพ 
      ๑.๑ สภาพทั่วไปของต าบลท่าม่วง 

ต ำบลท่ำม่วงตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเสลภูมิทำงทิศเหนือ
ประมำณ ๑๖ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด ต ำบลท่ำม่วงมีพ้ืนที่ประมำณ ๓๖.๖๓๓ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
๒๒,๘๙๖  ไร่  มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลอื่น   ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลเกำะแก้วและต ำบลหนองหลวง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลนำเมือง และอ ำเภอธวัชบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลหนองหลวง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลเกำะแก้ว 
 แผนที่ต าบลท่าม่วง 

 

 
 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบำลต ำบลท่ำม่วง เป็นพ้ืนที่รำบสูงแบบลูกคลื่นเล็กน้อย โดยทอดตัวจำก

ตอนแนวเหนือและตะวันออกลงทำงตะวันตกเฉียงใต้ของต ำบลในระดับควำมสูง  ๑๔๐  เมตร และ ๑๓๐  
เมตร จำกระดับน้ ำทะเล  กำรตั้งถิ่นฐำน  ของประชำชนต ำบลท่ำม่วง  มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  ประชำกร
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  ท ำนำ  ท ำไร่  ท ำสวน  ประชำชนมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด และ

 
 



๒ 
 

นิยมตั้งบ้ำนเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน (Clustered Settlement)  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลำงและตั้งถ่ินฐำนอยู่ตำม
ริมเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก ( Linear  Settlement )  คือ  ทำงหลวงชนบทหมำยเลข  รอ.๔๐๒๔  กลุ่ม
ชุมชนในต ำบลท่ำม่วงแบ่งเป็น ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนท่ำม่วง ประกอบด้วย หมู่ ๒ หมู่  ๓ หมู่  ๔ และหมู่ 
๙ ชุมชนบ้ำนหนองสิม-หนองแดง ได้แก่ หมู่ ๑ หมู่ ๕ และหมู่ ๑๐ ชุมชนบ้ำนนำกระตึบ-นำเจริญ ได้แก่ หมู่ ๗ 
หมู่ ๘ และหมู่ ๑๑ และชุมชนบ้ำนดอนหำด หมู่ ๖  

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  
 มีทั้งหมด 11  หมู่บ้าน 
 2.๒ การเลือกตั้ง  
 มีทั้งหมด 11  เขตเลือกตั้ง 
 
๓. ประชากร 

ประชำกรทั้งสิ้น  4,944  คน  ชำย  ๒,400  คนหญิง ๒,๕44 คน   
      สถิติประชำกรจำกทะเบียนรำษฎร์  เดือน  กันยำยน 2561 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวน
หลังคาเรือน 

ประชากร(คน) หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 หนองสิม 159 259 270 529  
2 ท่ำม่วง 94 178 176 354  
3 ท่ำม่วง 144 273 289 562  
4 ท่ำม่วง 167 220 221 441  
5 หนองแดง 162 267 288 555  
6 ดอนหำด 104 151 175 326  
7 นำกระตึบ 104 212 206 418  
8 นำเจริญ 186 303 336 639  
9 ท่ำใหม่ 96 152 191 343  

10 หนองสิม 62 127 120 247  
11 นำกระตึบ 118 258 272 530  

รวม 1,396 2,400 2,544 4,944  
 

๔. สภาพทางสังคม 
การศึกษา 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง 
   ๑. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำม่วง 
   ๒. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสิม-หนองแดง 
   ๓. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำกระตึบ 
  - โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง 
   ๑. โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง 
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   ๒. โรงเรียนบ้ำนหนองสิม-หนองแดง 
   ๓. โรงเรียนบ้ำนนำกระตึบ 
 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง 
   ๑. โรงเรียนท่ำม่วงวิทยำคม 
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  ๑๑  แห่ง 
  - ศูนย์ข้อมูลต าบล ๑ แห่ง (ทต.ท่าม่วง) 
   

สาธารณสุข 
  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จ ำนวน  ๑  แห่ง  
 
๕. การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม 
  - เส้นทำงกำรคมนำคมสำมำรถเดินทำง ติดต่อไปมำได้ทุกหมู่บ้ำนและเชื่อมติดต่อกับต ำบล
อ่ืนได้ สภำพกำรคมนำคมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง,คสล.และถนนลำดยำง ถนนหลักภำยในต ำบล เช่น 
  - ถนนลำดยำง รพช.รอ. ๒๐๔๘ (นำเมือง – ดงกลำง) 
  - ถนนดินลูกรังสำย ท่ำม่วง - ดอนกอก 
  - ถนนลำดยำงสำย ท่ำม่วง - นำกระตึบ 
  - ถนนลำดยำงสำย ท่ำม่วง - ธวัชดินแดง 
  - ถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำนทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำน 
 

การโทรคมนาคม 
  - หอกระจำยข่ำว   จ ำนวน    ๑๒ แห่ง 
  - สถำนีวิทยุชุมชน            จ ำนวน     ๑     แห่ง 
  ๑.สถำนีวิทยุชุมชน คลื่นควำมถี ่ ๙๖.๗๕ MHz 
 

การไฟฟ้า 
  - ประชำชนในพื้นที่มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน ๑๐๐ % 
 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - แม่น้ ำชี , ห้วยกระตึบ ,ห้วยขำมลำ,บึงกระตึบ,หนองเพียงโคตร,หนองวอ,หนองโป่งหนองไข่
ผ ำ,หนองมณี,หนองตำไข,หนองตำเหล่ำ,หนองมะโงบ 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  - ฝำย   ๗ แห่ง 
  - บ่อน้ ำตื้น  ๓๗ แห่ง 
  - บ่อบำดำล  ๒๐ แห่ง 
  - ระบบประปำหมู่บ้ำน   7 แห่ง   (ที่ตั้ง หมู่ 2,๔,๕,๖,๗,๘ และ ๑๐ ) 
  - สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ/คลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร   3    สถำนี 
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๖. สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ    ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพ เกษตรกรรม ได้แก่ ท ำนำ , ท ำสวน , เลี้ยงสัตว์ และค้ำขำย 
ชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ ำชี สำมำรถท ำนำได้ ปีละ ๒  ครั้ง 

 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล 
  - ปั๊มน้ ำมัน   ๑  แห่ง 
  - โรงสี    ๑๑  แห่ง 
  - ฟำร์มหมู   ๓   แห่ง 
  - ร้ำนค้ำ    ๔๐  แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
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บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑ 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน 132   35  2,000 3,200  
         นอกเขตชลประทำน 54 35  2,000 3,200  
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ     
3) ท าไร่      ไร่อ้อย   1 1000 10,000 10,000 
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๒ 

 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร        
2) หนองน้ า / บึง     /   / 
3) อ่างเก็บน้ า           
4) ฝาย          
5) สระ          
6) คลองชลประทาน        
7) ประปาหมู่บ้าน           
8) ประปาส่วนภูมิภาค           



๖ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 77 380 7000 7000 
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ     
3) ท าไร่      ไร่อ้อย       
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๓ 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร     /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 
3) อ่างเก็บน้ า           
4) ฝาย       /   / 
5) สระ       

 
  / 

6) คลองชลประทาน     /   / 
7) ประปาหมู่บ้าน           
8) ประปาส่วนภูมิภาค           
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ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 86 350 3,500 2,450 
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ     
3) ท าไร่      ไร่อ้อย       
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๔ 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร     /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 
3) อ่างเก็บน้ า           
4) ฝาย       /   / 
5) สระ       

 
  / 

6) คลองชลประทาน     /   / 
7) ประปาหมู่บ้าน           
8) ประปาส่วนภูมิภาค           
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ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 86 400 3800 3500 
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ 2 - 4000 3500 
3) ท าไร่      ไร่อ้อย       
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     

4) อ่ืนๆ 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ….ปำล์ม
น้ ำมัน 1 4.50 3,000 2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕ 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร     /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 
3) อ่างเก็บน้ า           
4) ฝาย       /   / 
5) สระ       /   / 
6) คลองชลประทาน     /   / 
7) ประปาหมู่บ้าน           
8) ประปาส่วนภูมิภาค           



๙ 
 

 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 122 40 2,000 2,800 
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ     
3) ท าไร่      ไร่อ้อย       
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านดอนหาด หมู่ที่ ๖ 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร        
 2) หนองน้ า / บึง    /    / 

3) อ่างเก็บน้ า          
4) ฝาย          

 5) สระ      /    / 
6) คลองชลประทาน        

 7) ประปาหมู่บ้าน           
8) ประปาส่วนภูมิภาค           



๑๐ 
 

 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 66 400 2,200 2,800 

2) ท าสวน 
     สวนยำงพำรำ     
     สวนมะนำว 3    

3) ท าไร่      ไร่อ้อย   2    
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
บ้านนากระตึบ หมู่ที่ ๗ 

 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร        
2) หนองน้ า / บึง    /   / 
3) อ่างเก็บน้ า           
4) ฝาย          
5) สระ      /   / 
6) คลองชลประทาน        
7) ประปาหมู่บ้าน           
8) ประปาส่วนภูมิภาค           



๑๑ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 90 350 1,300 2,500 
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ     
3) ท าไร่      ไร่อ้อย       
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร         
2) หนองน้ า / บึง   /   /   
3) อ่างเก็บน้ า         
4) ฝาย           
5) สระ           
6) คลองชลประทาน         
7) ประปาหมู่บ้าน          
8) ประปาส่วนภูมิภาค           



๑๒ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 135 400 2,750 2,850 
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ     
3) ท าไร่      ไร่อ้อย   1 2,000  2,000 
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๙ 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร         
2) หนองน้ า / บึง   /   /   
3) อ่างเก็บน้ า         
4) ฝาย       /   / 
5) สระ           
6) คลองชลประทาน     /   / 
7) ประปาหมู่บ้าน           
8) ประปาส่วนภูมิภาค           



๑๓ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 81 350 1,900 3,150 
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ     
3) ท าไร่      ไร่อ้อย       
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๐ 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร    /  /  
2) หนองน้ า / บึง    /  /  
3) อ่างเก็บน้ า    /  /  
4) ฝาย          
5) สระ          
6) คลองชลประทาน    /  /  
7) ประปาหมู่บ้าน           
8) ประปาส่วนภูมิภาค           



๑๔ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 58 350 1,900 3,150 
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ     
3) ท าไร่      ไร่อ้อย       
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านนากระตึบ หมู่ที่ ๑๑ 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร         
2) หนองน้ า / บึง    /   /  
3) อ่างเก็บน้ า         
4) ฝาย           
5) สระ           
6) คลองชลประทาน         
7) ประปาหมู่บ้าน           
8) ประปาส่วนภูมิภาค           



๑๕ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิต 
ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา      ในเขตชลประทำน         
         นอกเขตชลประทำน 75 400 2,050 2,960 
2) ท าสวน      สวนยำงพำรำ     
3) ท าไร่      ไร่อ้อย       
         ไร่ข้ำวโพด     
         ไร่มันสัมปะหลัง     
4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมสถาบันและองค์กรทางศาสนา 
    - วัด   ๗   แห่ง 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝน การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) ห้วย / ล าธาร         
2) หนองน้ า / บึง    /  /   
3) อ่างเก็บน้ า         
4) ฝาย           
5) สระ           
6) คลองชลประทาน         
7) ประปาหมู่บ้าน         
8) ประปาส่วนภูมิภาค           



๑๖ 
 

 ๑. วัดท่ำบ้ำนท่ำม่วง  ตั้งอยู่ที ่ หมู่  ๒ 
 ๒. วัดป่ำสักดำรำม  ตั้งอยู่ที ่ หมู่  ๓ 
 ๓. วัดเหนือบ้ำนท่ำม่วง   ตั้งอยู่ที ่ หมู่  ๔ 
 ๔. วัดบ้ำนหนองแดง  ตั้งอยู่ที ่ หมู่  ๕ 
 ๕. วัดบ้ำนดอนหำด  ตั้งอยู่ที ่ หมู่  ๖ 
 ๖. วัดสว่ำงรังษี   ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๗ 
 ๗. วัดป่ำศรีลำรำม   ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๑๑ 
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำย , ดินร่วนปนทรำยมีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ซึ่งสภำพ
ดินส่วนใหญ่เหมำะแก่กำรเพำะปลูกพืชไร่ 
  น้ า ต ำบลท่ำม่วงมีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ เช่น แม่น้ ำชี , ห้วยขำมลำ , ห้วยนำกระตึบ , 
หนองกุง , หนองมะโงก , หนองตำเลำ เป็นต้น 
  ป่าไม้ พ้ืนที่ป่ำไม้ในเขตต ำบลท่ำม่วง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ได้แก่ ป่ำดงหัน ซึ่ง
เป็นป่ำไม้เบญจพรรณ ไม้ที่ส ำคัญ ได้แก่ ไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้ประดู,่ไม้ยำง,ไม้พยุง 
 
๑๐. มวลชนจัดตั้ง 

-ไทยอำสำป้องกันชำติ ๑ รุ่น ๑๕๐ คน 
- ต ำรวจอำสำ  ๑ รุ่น ๑๕๐ คน 
- อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน    ๒   รุ่น จ ำนวน  ๑๐๖  คน   

- รุ่นที่  ๑/๒๕๔๙   จ ำนวน      ๖๐    คน 
- รุ่นที่  ๒/๒๕๕๐  จ ำนวน     ๔๕     คน 

 รับโอนย้ำย จ ำนวน       ๑     คน 
   - รุ่นที่ ๓/๒๕๕๘  จ ำนวน     ๑๒    คน 

-หนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย   Otos  จ ำนวน  ๑๐  คน  
- หน่วยบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน EMS จ ำนวน  ๑๘  คน 
- ลูกเสือชำวบ้ำน     ๒   รุ่น  

- รุ่นที่ ๑  จ ำนวน    ๑๐     คน 
- รุ่นที่ ๒   จ ำนวน    ๑๒๐   คน  

 ๑๑. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
๑. บ้ำนหนองสิม  หมู่  ๑  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยทองสุข  เวียงชนก 
๒. บ้ำนท่ำม่วง  หมู่  ๒  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยศักดิ์ชัย  บุตรพรม 
๓. บ้ำนท่ำม่วง  หมู่  ๓  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยถำวร   ไชยยะ 
๔. บ้ำนท่ำม่วง  หมู่  ๔  ก ำนัน  นำยคมสัน  ประทุมอ่อน 
๕. บ้ำนหนองแดง   หมู่  ๕  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยอ ำนำจ  สุทธิประภำ 
๖. บ้ำนดอนหำด  หมู่  ๖  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยเฉลิมพล  ไชยสิงห์ 
๗. บ้ำนนำกระตึบ   หมู่  ๗  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยอ ำนำจ  สุทธิประภำ  
๘. บ้ำนนำเจริญ  หมู่  ๘  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยจิตรกร  นำไชย 



๑๗ 
 

๙. บ้ำนท่ำใหม่  หมู่  ๙  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยศักดิ์ศรี  ภูมิวรรณ 
๑๐. บ้ำนหนองสิม    หมู่  ๑๐  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยศุภวิทย์   ค ำไพรินทร์ 
๑๑. บ้ำนนำกระตึบ  หมู่  ๑๑  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยมนตรี   นนท์พละ 
 

 ๑๒. บุคคลกรในเทศบาล 
ส านักปลัด    

๑. ว่ำที่ร้อยตรีวิฑูร  บุญละคร ต ำแหน่ง  ปลัดเทศบำล 
๒. น.ส.ประภำวดี  ปิตะฝ่ำย ต ำแหน่ง  รองปลัดเทศบำล 
3. นำยวีระศักดิ์  นำมสง่ำ  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
4. นำยสมบัติ  พิมพิลำ  ต ำแหน่ง     หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
5. นำยสุรเดช  แก้วสิทธิ์  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
6. นำงสุนำรี  แสนพยุห์  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
7. นำงนำรี  ปัญจรักษ์  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคล 
8. นำงพรพิลำส  สืบชมพู  ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไป 
9. นำงส ำเลิง  สุทธิประภำ ต ำแหน่ง  นักพัฒนำชุมชน 
10. นำงอัญชลี  สังข์ชัย          ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
๑1. นำยจ ำปำ  สุทธิประภำ ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์ 
๑2. นำยพงษ์ศักดิ์  ไชยมำตย์ ต ำแหน่ง  นักกำร 
๑3. นำงกำญจนำ  กล้ำทน ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป 
๑4. นำยณัฐพล  ศรีแดน  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยพนักงำนพัฒนำชุมชน 
๑5. นำงสุภำลักษณ์  สิทธิศักดิ์ ต ำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
๑6. นำงสำวนพวรรณ  กุสุมำลย์ ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
๑7. นำงเรียมจิต  ทิพอำจ  ต ำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
๑8. นำงพัชรี  ประเสริฐสังข์ ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
๑9. น.ส.สุพัตรำ  ประเสริฐสังข์ ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  
20. น.ส.สกุลไทย  ละคร  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
๒1. น.ส.ศศิธร  ชุมนุม  ต ำแหน่ง  ผช.เจ้ำหน้ำพนักงำนกำรเกษตร 
๒2. นำยพลำกร  สุทธิประภำ ต ำแหน่ง  ผช.เจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ 
23. นำงสำวยุพำพร  ธงทอง ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป 

 
กองคลัง    

๑. นำงกุลนันท์  กั้วพิสมัย  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๒. นำงสุกัลยำ  บุตรพรม  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
๓. นำงรัตนำภรณ์  สุทธิประภำ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
๔. นำงสำวภัทรวดี  ทวินันท์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคลัง 
5. นำงเจนจิรำ  ฟั้นต๊ะ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ 
6. นำงศิริวรรณ วรรณขำว    ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
7. นำงสำวพรรณทิวำ ประเสริฐสังข์  ต ำแหน่ง  พนักงำนทั่วไป 



๑๘ 
 

 
กองช่าง    

๑. นำยพันธ์ศักดิ์  สิงห์ชัย         ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
๒. นำยจักรำวุธ  แสงสุรินทร์ ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนช่ำง 
๓. นำยวิเชียร  สุทธิประภำ ต ำแหน่ง  นำยช่ำงไฟฟ้ำ 
4. นำงสำวดวงมณี  ศิริโท          ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
5. นำยสมพงษ์  กันเกรำ            ต ำแหน่ง  พนักงำนสูบน้ ำ 
6. นำยเฉลิมวุฒิ  มำตยำ           ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
7. นำยชิดชัย   สุทธิประภำ         ต ำแหน่ง  ผลิตน้ ำประปำ 
8. นำยพัลลภ  ตรีโอษฐ์             ต ำแหน่ง  ผลิตน้ ำประปำ 
9. นำยเกียรติ  ตุลำกัน            ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 
10. นำยศิวนัท  โพธิชัย  ต ำแหน่ง  พนักงำนจดมำตรน้ ำ 

 
คณะผู้บริหาร  

๑. นำยเจริญ  สุทธิประภำ         ต ำแหน่ง  นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำม่วง 
๒. นำยอุทัย  สุทธิประภำ  ต ำแหน่ง  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำม่วง 
๓. นำยประพันธ์  ทิพวรี   ต ำแหน่ง  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำม่วง 
๔. นำยบัณฑิตย์  ประเสริฐสังข์    ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรนำยกฯ 
๕. นำยเสน่ห์  สุทธิประภำ ต ำแหน่ง  ที่ปรึกษำนำยกฯ 
 

สภาเทศบาลต าบลท่าม่วง 
๑. นำยส ำลี  ประเสริฐสังข์    ต ำแหน่ง  ประธำนสภำฯ 
๒. นำยบุญเพ็ง  สุทธิประภำ    ต ำแหน่ง  รองประธำนสภำฯ 
๓. นำยสุรเดช  แก้วสิทธิ์  ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำฯ 
๔. นำงจันทรำ  ประเสริฐสังข์        ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 
๕. นำยเสน่ห์  สิงห์ท้วม        ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 
๖. นำยประเทือง  สุทธิประภำ ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 
๗. นำยศิริพงษ์   สุทธิประภำ       ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 
๘. นำยจ ำนง  สุภะษร           ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 
๙. นำยคมสัน  แก้วสะอำด          ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 
๑๐. นำยวิชิตชัย  สุทธิประภำ      ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 
๑๑. นำยพิพิช  ประเสริฐสังข์       ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 
๑๒. นำยพรชัย  บุญเข็ม      ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 
๑๓. นำยค ำภำ  รักสมบัติ  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 



๑๙ 
 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและรายได้เฉลี่ยบุคคล แบ่งตามประเภทอาชีพของครัวเรือน 
 
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  80,000/ปี 
รายได้เฉลี่ยบุคคล           10,000/ปี 
 

จ านวนหนี้ผ่านสถาบันการเงิน 200,000 บาทต่อครัวเรือน(ระบุ) สถาบันการเงินที่เป็นหนี้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรลัสหกรณ์การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙ 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

  

 

 

 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



๒๐ 
 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายตอ่การพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
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โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ



๒๔ 
 
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปา้หมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 

มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 



๒๕ 
 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
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๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  เป้าหมายระดับภาค “หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 

  ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬา
นานาชาติ 

  เป้าหมาย  1. จ านวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 
    2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่มนักสังคมเพ่ิมขึ้น 
    3. การลงทุนใน SEZ เพ่ิมข้ึน 
    4. ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 
    5. การกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 
    6. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
  ตัวชี้วัด  1. สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
    3. จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด 
    4. มูลค่าการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
    5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ 
    6. สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ 
    7. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิขาการ 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
พันธกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น – มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ 
“ร้อยแก่นสารสินธุ์” 



๒๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ”์ 
1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์(Goals) 
1. เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 
2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคน 
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
  แผนพัฒนาจังหวัดรอ้ยเอ็ด(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

จังหวัดร้อยเอ็ดได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดจนการ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของ
ประเทศ และยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด มาจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2561-2564  

1. วิสัยทัศน์  ร้อยเอ็ด  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 

2. พันธกิจ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพการ
บริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็น
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

2.2 พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการ สินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

2.3 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมใหม้ี
การด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

"เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานแหล่งผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอม
มะลิคุณภาพสูง เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่" 



๓๐ 
 
3. เป้าประสงค์รวม 

3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
3.2 สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการ

ลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และ

สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ และ

ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร 
2. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้น (10 กิโลกรัมต่อปี) 
2. ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรได้รับมาตรฐาน

เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 80) 
3. มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
4. ร้อยละของหมู่บ้านมีตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในปี 2564 (ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านทั้งจังหวัด) 
กลยุทธ์ 
1.พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิ

คุณภาพสูง 
2. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ทุกข้ันตอน 
3. สนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต 

และการลงทุน 
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เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 
2. เศรษฐกิจดี และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
2. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด (ระดับ) 
3. มูลค่าการลงทุนของภาคการค้า การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการของจังหวัด

เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกการเกษตรเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
5. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักสามเหลี่ยมสาเกตนคร และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือการค้าและส่งออกโดยมุ่งเน้น

อุตสาหกรรมสีเขียว 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม การค้า และ

การลงทุน 
5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอาชีพมีรายได้ 
2. เป็นเมืองที่น่าอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจดี สังคมปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี มีความมั่นคง และ

ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง เบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 15 

ต่อปี) 
3. ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 95) 
4. ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน (ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง (ร้อยละ 80) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาระบบสุขภาพเชิงป้องกันด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ สปา และเทคโนโลยีการแพทย์ 
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการ

สังคมให้มีคุณภาพ 
4. สร้างและพัฒนาแรงงานไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง รวมทั้งน าเข้าสู่

ระบบประกันสังคม 
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5. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้หลุดพ้นจากความยากจน 
6. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ

และยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. เกษตรกรมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
2. คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี (ร้อยละ 100 ต่อปี) 
2. จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟูและปลูกป่าเพ่ิมข้ึน (จ านวน 4,000 ไร่/ปี) 
3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 

85 ในปี 2564) 
4. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบการก าจัดกากอุตสาหกรรม (ร้อยละ 

100) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ต้นน้ า ป่าเสื่อมโทรมและป่าชุมชน 
3. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งปัญหา

สิ่งแวดล้อมอ่ืน 
4. ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนและท้องถิ่น 
5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ด้วยความ

เสมอภาคและเป็นธรรม 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระท าผิด (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้รับการแก้ไข(ร้อยละ 95) 
3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 
4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด (ร้อยละ 96) 
5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับ 5) 
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมศักยภาพการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
2. ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้สังคม 
3. เพ่ิมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
4.ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ี



๓๓ 
 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
วิสัยทัศน์  
               “เป็นท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการพัฒนา 
                      ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ” 
พันธกิจ 
          1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคง 
          2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจากภายในจังหวัด 
เป้าประสงค์รวม 
          1. ท้องถิ่นมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          2. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ 
            1. เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
           1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น(จ านวน20 แห่ง/ปี 
           2. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู (จ านวน 5,000 ไร่/ปี) 
กลยุทธ์ 
           1. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน 
            2. บริหารจัดการน้ า พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
           3. พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล น้ าเสีย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
          4. บ ารุงรักษาป่าและน้ าอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
          2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ 
               1. เพื่อพัฒนาให้พลเมืองมีคุณภาพ ประชาชนมีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
               2. เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน 
ตัวชี้วัด 
                1. ร้อยละของเด็กได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ร้อยละ 100) 
               2. ร้อยละของประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด ารงชีวิต(ร้อยละ 85) 
               3. ร้อยละของแรงงานได้พัฒนาสู่ฝีมือ(ร้อยละ 50) 
               4. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ(ร้อยละ 80) 
กลยุทธ์ 
               1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญา



๓๔ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ลด
ต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ 
               3. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจ
ชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ 
               4. พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพ พลามัยของประชาชนและ
การเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
         1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
              2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรของจังหวัด 
ตัวชี้วัด 
              1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่างๆเพ่ิมข้ึน(ร้อยละ 5 ต่อปี) 
              2. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้นและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน                           
(จ านวน 20 แห่ง/ปี) 
              3. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การค้าเพ่ิมข้ึน(ร้อยละ 5 ต่อปี) 
              4. จ านวนนวัตกรรมทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน(จ านวน 5 โครงการ/ปี 
กลยุทธ์ 
              1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน เพื่อเพ่ิม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ อาหาร การบริการ การผลิต การค้า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 
              3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตรผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
การลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน 
              4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่
มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
เป้าประสงค์ 
              1. เพ่ือสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
              2. ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
             1. จ านวนประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพ่ิมขึ้น(จ านวน 12,000 คน/ปี) 
             2. ร้อยละการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่างๆ(ร้อยละ 100) 
             3. ร้อยละของความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง(ร้อยละ 100) 
กลยุทธ์ 
             1. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชน ค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และมี
คุณธรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๓๕ 
 

  2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน เพ่ือแก้ปัญหา การปฎิรูป 
และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง 
          3. การบริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ 
          4. การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม กา     

รสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 
        

  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน ์(Vission) 

“น ้ำไฟถึงไร่นำ ปูปลำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ มำกมีวัฒนธรรมประเพณี 
มุ่งวิถีพอเพียง ปรำดเปรื่องเรื่องกำรศึกษำ น้ำพำชุมชนเข้มแข็ง” 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
  ๑.  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 
  ๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำระบบชลประทำนและพัฒนำแหล่งน ้ำ 
  ๓.  ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน 
  ๔.  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสร้ำงสังคมแห่งควำมม่ันคงปลอดภัย 
            ๕.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนที่มีคุณภำพและกำรบริหำร
จัดกำร บ้ำนเมืองที่ดี 
  ๗.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพณิชยกรรมและกำร
ท่องเที่ยว 
2.3 เป้าประสงค ์

๑. พัฒนำเทศบำลต้ำบลท่ำม่วงให้เป็นชุมชนต้นแบบในกำรปลูกข้ำวหอมมะลิอินทรีย์และเป็น
ผู้น้ำในกำรแปรรูปและกำรตลำด 

๒. เสริมสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติที่มีคุณค่ำและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพควบคู่กับกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้ระบบนิเวศน์เกิดควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน 

๓. สืบสำนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่นให้ด้ำรงอยู่อย่ำง
ยั่งยืน ตลอดไป 

๔. พัฒนำคนให้มีคุณภำพ คุณธรรมและจริยธรรม มีควำมรอบรู้อย่ำงเท่ำทัน มีสุขภำวะที่ดี มี
ควำมมัน่คงในกำรด้ำรงชีวิต ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.พัฒนำเทศบำลต้ำบลท่ำม่วงให้เป็นชุมชนที่น่ำอยู่ ประชำชนมีควำมสุขตำมตัวชี วัดต่ำงๆและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร และกำร
ท่องเที่ยว 

๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี และเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นจำกทุกภำค
ส่วน  

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลต าบลท่าม่วง) 
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2.4 ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของควำมส้ำเร็จของเป้ำหมำย/ผลผลิตโครงกำร 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
- ค่ำท่ีแสดงควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำย 
2.6 กลยุทธ ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ไฟฟ้า ถนน 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
    - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านประปาแหล่งน้ า 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

  - ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและมีสุขภาพดี 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความม่ันคงปลอดภัย 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 

- ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพ่ือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
   - เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       - มีการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       - มีการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าและน้ า 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพและบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
   - มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล 
7. ยุทธศาตร์ด้านการวางแผนและการส่งเสริมการลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   - พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนด้านพณิชยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑. เป็นชุมชนต้นแบบแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิอินทรีย์และยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอ่ืน 
๒. ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมจำกกำรจ้ำหน่ำยข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ 
๓. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีอำยุยืนยำว เนื่องจำกปลอดสำรเคมี 
๔. ประชำชนในเทศบำลต้ำบลท่ำม่วง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถปรับตัวให้เท่ำทันกับ

สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและยุคโลกำภิวัฒน์ 
๕. ประชำชนสำมำรถจ้ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมรำยได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 
๖. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและร่วมเสนอแนะต่อผู้บริหำรอย่ำงจริงจัง 
๗. ประชำชนมีควำมสุข สำมัคคีปรองดองและรักสงบ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
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๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10) แผนงานการพาณิชย์ 
  11) แผนงานงบกลาง 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ  (SWOT  Analysis) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



๓๘ 
 

จุดแข็ง (S = STRENGTH) 
๑.มีแม่น ้ำสำยส้ำคัญคือ  แม่น ้ำชี เป็นแหล่งน ้ำหลักในกำรท้ำกำรเกษตรไหลผ่ำน 
๒.มีสถำบันกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย  อยู่ใกล้ในชุมชน 
๓.มีหน่วยงำนในกำรด้ำเนินงำนด้ำนสังคม (ศูนย์พัฒนำครอบครัว) 
๔.มีสภำพพื นที่ที่เหมำะสมในกำรท้ำกำรเกษตรได้หลำยประเภท  เช่น ปลูกข้ำวปีละ ๒ ครั ง 

จุดอ่อน (W= WEAKNESS) 
๑.ขำดระบบชลประทำนที่ดีและเพียงพอทั่วถึง ขำดน ำ้ชว่งหน้ำแล้ง ฝนทิ งช่วง ส่วนหน้ำฝนเกิดน ้ำท่วม 
๒.กลุ่มอำชีพเสริมยังไม่เข้มแข็งต่ำงคนต่ำงท้ำ 
๓.ประชำชนบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรมีส่วนร่วม 
๔.วิถีชีวิตของชุมชนมีควำมเอื ออำทรซึ่งกันและกันน้อยลง ต่ำงคนต่ำงอยู่  เนื่องจำกระบบทุนนิยม 

โอกาส (O= OPPORTUNITY 
๑.เยำวชนและประชำชนสำมำรถฝึกอำชีพได้หลำกหลำยมำกขึ น เพรำะมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดใน

พื นที่ และเทศบำลต้ำบลท่ำม่วงได้ลงนำมท้ำข้อตกลง MOU ร่วมกันกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
๒.กำรพัฒนำคนและสังคมด้ำเนินกำรอย่ำงมีเป้ำหมำยและเป็นระบบเพรำะมีหน่วยงำนต่ำงๆให้ค้ำปรึกษำ

ในฐำนะต้ำบลน้ำร่องด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
๓.จัดกำรระบบน ้ำเพ่ือกำรเกษตรได้ด้วยตนเองเพรำะมีแม่น ้ำชีไหลผ่ำน 

อุปสรรค ข้อจ ากัด (T= THREAT) 
๑.ปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรมีควำมไม่แน่นอน 
๒.กำรพัฒนำต่ำงๆผ่ำนระบบรำชกำรเป็นหลักท้ำให้เกิดควำมล่ำช้ำเพรำะมีหลำยขั นตอน 
๓.ควำมผันผวนของรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
๔.มำตรกำรกำรส่งเสริมกำรเกษตรไม่ชัดเจน 
๕.สภำวะแวดล้อมกำรเป็นชุมชนเมือง  ส่งผลกระทบต่อกำรด้ำเนินชีวิตของคนในชุมชน 
๖.ชุมชนเจริญเติบโตแบบก้ำวกระโดด มีประชำกรแฝงอำศัยในพื นท่ีจ้ำนวนมำก (ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 

หอพัก อำจำรย์ นักศึกษำ) ท้ำให้งบประมำณไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
 ๔.ประชำชนใช้สำธำรณูปโภค อย่ำงเต็มที่เนื่องจำกมีประชำกรแฝง เข้ำมำอำศัยจ้ำนวนมำก 
  
 
 
 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลท่ม่วง  นั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรูเ้กี่ยวกับระบบ
การท างานของเทศบาล 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
เทศบาล 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
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เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต เทศบาล 

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผู้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต 
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๕) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต เทศบาล - ในพื้นทีไ่ม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่                   
โรคระบาด  โรคตดิต่อ 

๖) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 



๔๐ 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๘) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต 
เทศบาล. 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

๙) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต เทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๑๐) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจ าปี  

- การได้รบัการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 
เทศบาลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๗) ในเขต อบต. ไมม่ี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

๑๑) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพ
รีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลมืและคงอยู่สืบไป 

๑๒) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให้เกดิ
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 



๔๑ 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑๓) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๑๔) ประชากรที่สูบบหุรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา  

- การด าเนินการตาม
กฎหมาย กรณีที่ฝา่นฝืน
กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 

๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๒) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเทศบาล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๓)  ถนนในต าบลยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
เทศบาล 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต. ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๕) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 



๔๒ 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- การรวมกลุม่ต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๘) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๙) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๓. ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขต เทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

2)  ประชาชนยังเผา
หญ้า ตอซังข้าว เผาอ้อย 
เกิดมลพิษ 

 - ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

3) มีปัญหาเรื่องขยะ
และสตัว์เลี้ยงเพิ่มมาก
ขึ้นส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

 - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

4) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

5) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็
และน้ าใตด้ินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน 
- สิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่ในเขต 
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากข้ึน   

 
 

 
 
 

  



๔๓ 
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชน 
ด้านการด าเนินงาน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
ชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 

ด้านบริการชุมชน 
ด้านการด าเนินงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารทั่วไป 

กองการศึกษา 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมแห่งความมั่นคง
ปลอดภัย 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนที่มี
คุณภาพและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริการชุมชน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการด าเนินงาน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
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แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล  าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมทางสังคม 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 



 

๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
  
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
ร้อยเอ็ด 

เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ
และสินค้าเกษตรสู่

มาตรฐานการเกษตร
อินทรีย์และอาหาร

ปลอดภัย 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียว การบริการ 

การค้า การผลิตและการ
ลงทุน 

การยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชมุชนและสังคม 

สร้างความสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพ ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

การพัฒนาเชื่อมโยง
เครือข่ายโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชนและ

สังคม 

การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื การเสริมสรา้ง
สมรรถนะประชาชน
และพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

 
การพฒันาด้าน

โครงสร้าง
พื นฐาน  

การพฒันาด้าน
ระบบ

ชลประทานและ
พัฒนาแหล่งน  า 

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตและสร้างสังคม
แห่งความม่ันคง 

ปลอดภัย 
 

การพฒันาด้าน
ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

ชุมชน 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน

ท่ีมคุณภาพและ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตการเกษตร

และอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการ

แข่งขันด้านการค้า 
การบรกิารและโลจีสติคส ์

การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 

รักษาความมั่นคงภายใน
และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนาด้านการ
วางแผนและการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 



 

 
             

 

 

 

 

       

 

   

 

 

 

 

    

  

  
     
   

 
 

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy  Map 

มีระบบ
โครงสร้าง

พื นฐานที่สะดวก
ครบถ้วน 

 

มีระบบโครงสร้าง
พื นฐานด้าน

ประปาและแหล่ง
น  าเพ่ือการเกษตร

ที่ดี 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ด้านการคกึษา 

กีฬาและอนุรกัษ์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
สังคมแห่งความ
มั่นคงปลอดภัย 

 

บริหารจัดการละ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบ
ให้บริการประชาชน

ที่มีคุณภาพและ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ

การท่องเท่ียว 

 
กลยุทธ ์

 
 

พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านการ
คมนาคม ไฟฟ้า 

ถนน 

พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านประปา 

แหล่งน  า 

1.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มี
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
3.ส่งเสริมใหชุ้มชนมี
ความสามัคคี ความมี
น  าใจเป็นนักกีฬาและมี
สุขภาพดี 
 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคม 
2.ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชนเพื่อลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ 
2.เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต สร้าง
สังคมแห่งความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
แก่ประชาชน 
 

1.มีการบริหาร
จัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.มีการคุ้มครอง
ดูแลและบ ารุงรักษา
ป่าและแหล่งน  า 

มีการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนที่มี

คุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาส่งเสริมการ
ลงทุนด้านพณิชยกรรม
และการท่องเทีย่วเชิง

บูรณาการ 

 
 

แผนงาน เคหะและชุมชน การพาณิชย ์ สร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

การพาณิชย ์

บริหารงานทั่วไป 

สังคมสงเคราะห ์

งบกลาง 

สาธารณสุข 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าม่วง 
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จ านวน/โครงการ 
 



 

 
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน  

การพัฒนาด้าน
ระบบชลประทาน
และพัฒนาแหล่ง

น้้า 

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้าง
สังคมแห่งความ
มั่นคง ปลอดภัย 

 

การพัฒนาด้าน
ความเขม้แขง็ของ
ครอบครัว ชุมชน 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนที่ม
คุณภาพและบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

มีระบบ
โครงสร้าง

พื นฐานที่สะดวก
ครบถ้วน 

 

มีระบบโครงสร้าง
พื นฐานด้าน

ประปาและแหล่ง
น  าเพ่ือการเกษตร

ที่ดี 
 
 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ด้านการคกึษา 

กีฬาและอนุรกัษ์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
สังคมแห่งความ
มั่นคงปลอดภัย 

 

บริหารจัดการละ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบ
ให้บริการประชาชน

ที่มีคุณภาพและ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาด้านการ
วางแผนและการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียว 

 
เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ

การท่องเท่ียว 

วิสัยทัศน์ “น ้ำไฟถึงไร่นำ ปูปลำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ มำกมีวัฒนธรรมประเพณี 
มุ่งวิถีพอเพียง ปรำดเปรื่องเรื่องกำรศึกษำ น้ำพำชุมชนเข้มแข็ง” 
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เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 

 
กลยุทธ ์

 
 

พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านการ
คมนาคม ไฟฟ้า 

ถนน 

พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านประปา 

แหล่งน  า 

1.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มี
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
3.ส่งเสริมใหชุ้มชนมี
ความสามัคคีความมี
น  าใจเป็นนักกีฬาและมี
สุขภาพดี 
 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคม 
2.ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชุมชนเพื่อลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ 
2.เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต สร้าง
สังคมแห่งความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
แก่ประชาชน 
 

1.มีการบริหาร
จัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.มีการคุ้มครอง
ดูแลและบ ารุงรักษา
ป่าและแหล่งน  า 

มีการพัฒนาระบบการ
ให้บริหการประชาชนที่
มีคุณภาพตามหลักธรร

มาภิบาล 

พัฒนาส่งเสริมการลงทุน
ด้านพณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

 
 

แผนงาน เคหะและชุมชน การพาณิชย ์ สร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

การพาณิชย ์

บริหารงานทั่วไป 

สังคมสงเคราะห ์

งบกลาง 

สาธารณสุข 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
 

จ านวน/โครงการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผ
ลิต/
โครง
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 256
2 

2563 2564 

การพัฒนาการเชื่อมโยง
เครือข่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

5 5 5 5 เพิ่มขึ้นทุก
ปี ๆ 

ละ 5 สาย 

การพัฒนาด้านคมนาคม 
ขนส่งและสิ่งปลูกสร้าง 

20 
โครง
การ 

กองช่าง กองคลัง 
ส้านักปลัด 

การพัฒนาการเชื่อมโยง
เครือข่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาด้านระบบ
ชลประทานและ
พัฒนาแหล่งน้้า 
 

มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
ประปาและแหล่ง
น้้าเพื่อการเกษตร
ที่ด ี
 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

5 5 5 5 เพิ่มขึ้นทุก
ปี ๆ 

ละ 5 สาย 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ประปา แหล่งน้้า 

 

20 
โครง
การ 

กองช่าง กองคลัง 
ส้านักปลัด 

การยกระดับคุณภาพชวีิต
และสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชนและ
สังคม 
 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว
ชุมชนและ
สังคม 

การพัฒนาด้านความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน ด้านการ
คึกษา กีฬาและ
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

1.พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีความสามารถในการ
แข่งขัน 
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 
3.ส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
สามัคคีความมีน้้าใจเป็น
นักกีฬาและมีสุขภาพดี 

4 
โครง
การ 

 
ส้านักปลัด 

กองคลัง 
ส้านักปลัด 

การยกระดับคุณภาพชวีิต
และสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชนและ
สังคม 
 

การเสริมสร้าง 
สมรรถนะ
ประชาชนและ
พลังทางสังคม 

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างสังคม
แห่งความมั่นคง 
ปลอดภัย 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้าง
สังคมแห่งความ
มั่นคง ปลอดภัย 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการสังคม 
2.ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
2.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
สร้างสังคมแห่งความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

1 
โครง
การ 

ส้านักปลัด กองคลัง 
ส้านักปลัด 

แบบ ยท.03 

๕๘
88
88



 

 

000000000000000000000000000000000000000000 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผ
ลิต/
โครง
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

สร้างความสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
ยั่งยืน 

การพัฒนาที่
สมดุลและ
ยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ 
บริหาจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

บริหารจัดการละ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

1.มีการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.มีการคุ้มครองดูแลและ
บ้ารุงรักษาป่าและแหล่งน้้า 
 

1 
โครง
การ 

ส้านักปลัด กองคลัง 
ส้านักปลัด 

รักษาความมั่นคงภายใน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

การเสริมสร้าง
สมรรถนะ
ประชาชนแลพ
พลังทางสังคม 

การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนที่ม
คุณภาพและบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

พัฒนาระบบ
ให้บริการ
ประชาชนที่มี
คุณภาพและ
บริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1 
โครง
การ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองคลัง 
ส้านักปลัด 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การบริการ 
การค้า  

การพัฒนาที่
สมดุลและ
ยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
วางแผนและการ
ส่งเสริมการลงทุน  
พณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 
 

ส่งเสริมการ
ลงทุน 
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 
 

1 1 1 ๑ โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

พัฒนาส่งเสริมการลงทุน
ด้านพณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 

1 
โครง
การ 

ส้านักปลัด กองคลัง 
 

๕๙
88
88
8

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 65 104,941,000   67 103,213,250  118 144,287,000    158 163,409,000 130    155,455,500 538 671,305,750  
รวม 65 104,941,000  67 103,213,250  118 144,287,000   158 163,409,000 130    155,455,500    538 671,305,750 

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
ชลประทำนและพัฒนำแหล่งน้ ำ
   2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 11 46,099,000 40 68,681,500 46 105,101,500 44 104,551,500 44 72,551,500 185 428,985,000
รวม 11 46,099,000 40 68,681,500 46 105,101,500 44 104,551,500 44 104,551,500 185 428,985,000

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม
   3.1 แผนงาน การศึกษา 6 3,114,000 6 3,114,000 6 3,114,000 6 3,114,000 6 3,114,000 30 15,570,000
   3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 21 1,245,000 21 1,245,000 21 1,245,000 21 1,245,000 21 1,245,000 105 6,225,000
รวม 27 4,359,000 27 4,359,000 27 4,359,000 27 4,359,000 27 4,359,000 135 21,795,000
4. ยุทธศำสตร์ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต                                
และสังคมแหง่ควำมมั่นคงปลอดภยั
   4.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 7 1,198,000 7 1,198,000 7 1,198,000 7 1,198,000 7 1,198,000 35 5,990,000
   4.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 11 4,170,000 11 4,170,000 11 4,170,000 11 4,170,000 11 4,170,000 55 20,850,000
   4.3 แผนงาน สาธารณสุข 12 1,285,000 12 1,285,000 12 1,285,000 12 1,285,000 12 1,285,000 65 6,425,000
   4.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15 9,540,000 15 9,540,000 15 9,540,000 15 9,540,000 15 9,540,000 75 47,700,000
รวม 46 16,193,000    46 16,193,000    46 16,193,000     46 16,193,000   46 16,193,000  230 80,965,000   
5. ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
   5.6 แผนงาน การเกษตร 16 1,310,000 16 1,310,000 16 1,310,000 16 1,310,000 16 1,310,000 80 6,550,000
รวม 16 1,310,000      16 1,310,000      16 1,310,000       16 1,310,000     16 1,310,000    80 6,550,000     

  

49              

รวม 5 ปี

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลทำ่ม่วง

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
ยุทธศำสตร์

ป ี2565

แบบ ผ. 01



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

6. ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรให้
บริกำรประชำชนที่มีคุณภำพและกำรบริหำร
จัดกำรบำ้นเมืองที่ดี
   6.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 8 780,000 8 780,000 8 780,000 8 780,000 8 780,000 40 3,900,000
รวม 8 780,000 8 780,000 8 780,000 8 780,000 8 780,000 40 3,900,000
7. ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน 
ส่งเสริมกำรลงทนุ พำณิชยกรรมและกำรทอ่งเที่ยว
   7.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 530,000 3 530,000 3 530,000 3 530,000 3 530,000 15 2,650,000

รวม 3 530,000 3 530,000 3 530,000 3 530,000 3 530,000 15 2,650,000
รวมทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ 176 174,512,000 207 195,066,750 264 272,460,500 302 291,032,500 274 283,059,000 1,223 1,216,130,750
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รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2565ป ี2563 ป ี2564















 



 

๑๒๕ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 

๑ 

โครงการขยายไฟฟ้า จากวัด
บ้านหนองแดง ไปถึงหนอง
กระเบา หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. - ๓๕๐,๐๐๐ - 

- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๒ 
ขยายเขตไฟฟ้า ข้าง ร.ร.บ้าน
หนองสิม-หนองแดงไปโคก
ดอนหม่วย หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- ๓๕๐,๐๐๐ - 
- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๓ 

ขยายเขตไฟฟ้าสายโคกสูง, 
หนองศาลา ด้านข้าง ร.ร. 
บ้านหนอ 
งสิม-หนองแดง หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. - 

๓๕๐,๐๐๐ 
- 

- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูมิ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด           ผลที่คาด หน่วยงานที่ หน่วยงานที่



 

๑๒๖ 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 

2565 
บาท 

(KPI) ว่าจะ
ได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๔ 

ขยายเขตไฟฟ้าจากทีน่ายเดน่า 
สุทธิประภา ถึงทีน่ายบุตรดี  
ศิริวารินทร์ หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๘๐๐ ม. 

 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๕ 

ขยายเขตไฟฟ้าจากท่ีนานาย
บุญมาก ถึงที่นานาย 
สุรจติร หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๘๐๐ ม. ๓๐๐,๐๐๐ 

- 
- 

- 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๖ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จาก
สามแยก ถึงบ้านนายสว่าง 
ขัติยนนท์ หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ยาว ๔๐๐ ม. 

๑๕๐,๐๐๐ - 
- 

- 

 จ านวน
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนท่ี
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๗ 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาง
ประทุมมา  พลเยี่ยม ถึงแยก
บ้านนายอดิเรก  สุทธิประภา 
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๒๐๐ ม. 

-  
๖๐,๐๐๐ 

- 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ



 

๑๒๗ 
 

๘ 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ จากบ้าน
นายทองทับ ยางศิลา ถึงนา
นายรัศมี ภมูิวรรณ  หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ยาว ๖๐๐ ม. 

- 
๑๘๐,๐๐๐ - 

- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๙ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จาก
บ้านนายทอง ทวีวัฒน์ ถึงประตู
ด้านหลัง  
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ยาว ๖๐๐ ม. 

- 
๘๐,๐๐๐ - 

- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๑๐ 

ขยายไฟฟ้าเพื่อสายหนองแดง 
- บ้านหนองงู หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- - 
๓๕๐,๐๐๐ 

- 

 จ านวนครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                
เสลภูม ิ

๑๑ 

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน นาย
บุญเหรยีญ สรุะ ถึงถนนบ้าน
หนองส าราญ 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๒๐๐ ม. 

- - 
- 

๔๐,๐๐๐ 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                 
เสลภูม ิ

๑๒ 

ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายข้างวัดบ้าน
หนองสิม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ - 
- 

- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                   
เสลภูม ิ

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 



 

๑๒๘ 
 

๑๓ 

ขยายแนวเขตไฟฟ้า สายบ้าน
นากระตึบ - ดอนหาด หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- - 

 
 

- 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                    
เสลภูม ิ

๑๔ 

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านดอน
หาด ถึงเขตต าบล 
ท่าม่วง สายหนองหลวง หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๔๐๐ ม. 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

- 

 

- - 

 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                 
เสลภูม ิ

๑๕ 

ขยายแนวเขตไฟฟ้า จากนา
นายบุญเสรมิ ถึงนานาย
ประยรู หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- 
  

 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                  
เสลภูม ิ

๑๖ 

ขยายเขตไฟฟ้า สายดอนหาด 
ถึงหนองสิม-หนองแดง หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ 
  

 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖๕ 
บาท 



 

๑๒๙ 
 

๑๗ 
ขยายเขตไฟฟ้า สายดอน
หาด ถึงหนองส าราญ  
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้ายาว
๑,๐๐๐ ม.   

 
 

   
 

 

๑๘ 

ขยายแนวเขตไฟฟ้า สาย
หนองทุ่งชุม หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้ายาว
๑,๐๐๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ - 

 

- - 

 
 
 

- 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ        
เสลภูม ิ

๑๙ 

ขยายแนวเขตไฟฟ้าสาย
หนองเม็ก หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้ายาว
๑,๐๐๐ ม. ๓๕๐,๐๐๐ 

- 
- 

- 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ      
เสลภูม ิ

๒๐ 

ขยายเขตไฟฟ้าจากท่ีนาย
ประยงค์  ประเสริฐสังข์ ถึงที่
นายสุพรม  ประเสริฐสังข์ 
หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้ายาว
๑,๐๐๐ ม. 

- - 
- 

๓๕๐,๐๐๐ 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ     
เสลภูม ิ

๒๑ 

ขยายเขตไฟฟ้าหน้าโรงเรียน
บ้านนากระตบึ ถึงบึงกระตึบ 
หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้ายาว
๑,๐๐๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐  
- 

- 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ    
เสลภูม ิ

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

๒๒ 

ขยายแนวเขตไฟฟ้าจากข้าง 
หอพักไชยสิงห์ ถึงที่
สาธารณะ หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้ายาว 
๕๐๐ ม. 

- ๒๕๐,๐๐๐ 

 

- - 

 
 
- 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ   
เสลภูม ิ



 

๑๓๐ 
 

๒๓ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
สายสามแยก ร.ร.ท่าม่วง
วิทยาคม ถึงที่สามแยกถนน
ท่าม่วง-ดอนกอก, 
โคกกุง หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า 
ส่องสว่าง 
ยาว ๔๐๐ ม. 

- - 

 

๑๕๐,๐๐๐ - 

 
 
 
- 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ     
เสลภูม ิ

๒๔ 

ขยายเขตไฟฟ้า จากทาง
แยกบ้านนายสมเดช สุทธิ
ประภา – นานายถาวร 
ประดาพล หมู่ ๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า 
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- 
 
- 
 

 

๓๕๐,๐๐๐ - 

 
 
- 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ      
เสลภูม ิ

๒๕ 

ขยายเขตไฟฟ้า จากท่ีนา
นายบุญเที่ยง  สุทธิประภา
ไปถึงที่นานายดาว  ประดา
พลหมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า 
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- ๓๕๐,๐๐๐ 

 

- - 

 
 

- 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ    
เสลภูม ิ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
 บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

๒๖ 

ขยายเขตไฟฟ้า จากท่ีนา
นายบุญเที่ยง  สุทธิประภา
ไปถึงที่นานายบุญจันทร์  
ละคร หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้ายาว 
๕๐๐ ม. 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
- 

- 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ     
เสลภูม ิ

๒๗ 

ขยายเขตไฟฟ้า จากทาง
หลวงชนบท ถึงบ้านนายสม
มรรค สหัสนา หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้ายาว 
๖๐๐ ม. 

๑๕๐,๐๐๐ - 
- 

- 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ



 

๑๓๑ 
 

๒๘ 

ขยายไฟฟ้าส่องสว่างจากวัด
สว่างรังษี ถึงบ้านนาย
ประยรู สุรโิย หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
ยาว ๒๕๐ ม. 

๓๐,๐๐๐ - 
- 

- 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๒๙ 

ขยายไฟฟ้าส่องสว่างจากสี่
แยกหมู่ ๑๑ ไปยังวัดปา่ศิลา
ราม หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
ยาว๑,๑๑๐ ม. 

๑๓๐,๐๐๐  
- 

- 

 จ านวนครัวเรือน
ที่มีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
 บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

๓๐ ขยายเขตไฟฟ้าสายวดัป่าถึง
ที่นานายเฉลมิ ประเสริฐสังข์ 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้ายาว 
๖๐๐ ม. 

๑๗๐,๐๐๐  - -  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ    
 เสลภูม ิ

๓๑ ขยายเขตไฟฟ้า จากนานาย
ประยงค์ บาคาล ถึงนานาย
สุพรม  ประเสริฐสังข์ หมู่ 
๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้ายาว 
๖๐๐ ม. 

-  ๑๗๐,๐๐๐ -  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ     
เสลภูม ิ

๓๒ ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางหนู
แพง ประเสริฐสังข์ – ที่นานาย
รันดี งามวิไล   หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ขยายไฟฟ้ายาว
๑,๐๐๐ ม. 

-  ๓๕๐,๐๐๐ -  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ     
เสลภูม ิ



 

๑๓๒ 
 

เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 



 

๑๓๓ 
 

๑ 

โครงการศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.
อ าเภอเสลภมูิ                        

เพื่อเผยแพร่ข้อมลู 
ข่าวสาร หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อปท.อ าเภอเสลภมูิ                        

๘,๐๐๐ 

 
 
๘,๐๐๐ 

 
 
๘,๐๐๐ 

 
 
๘,๐๐๐ 

 
 
๘,๐๐๐ 

ร้อยละที่
ประชาชนพึงพอใจ 

เป็นศูนย์เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร      
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบทั่วกัน 

ส านักปลดั 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็น
ตัวแทนจัดท า

โครงการ 
 
 
 
 
 
๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
 บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖๕  
บาท 

๒ 

ส่งเสริมกิจการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าต าบล  
(อสม.) 

เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ อสม. 

อสม.ต าบล 
ท่าม่วง 

๑65,๐๐๐ ๑65,๐๐๐ 

 

๑65,๐๐๐ ๑65,๐๐๐ 

 จ านวน อสม. 
ที่พร้อมปฏิบัติ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

อสม.มีความพร้อม
ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
อสม.ต าบล

ท่าม่วง 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๗.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

๒๕๖๕ 
บาท 

๑ 

ส่งเสริมการกลุ่มแม่บ้าน
และกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพ 
 ๑๑ กลุม่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

100,000 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส ำนกัปลดั 



 

๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๑ แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.เสลภมู ิ

เพื่อส่งเสริมให ้                         
บุคลกรของท้องถิ่น
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีของ 
ทต.และ
สมาชิกสภาฯ  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 จ านวนข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีของ ทต.
และสมาชิกสภาฯ
มีสุขภาพแข็งแรง 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีของ ทต.
และสมาชิกสภาฯมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

๒ 
โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

เพื่อส่งเสริมให ้                         
บุคลกรของท้องถิ่น
มีสุขภาพร่างกาย

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีของ 
ทต.และ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 จ านวนข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ีของ ทต.
และสมาชิกสภาฯ

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีของ ทต.
และสมาชิกสภาฯมี

ส านักปลดั 



 

๑๓๖ 
 

แข็งแรง สมาชิกสภาฯ  มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๑ แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

๓ 

โครงการสนับสนุนการจัด
งาน “สมมาน้ าคืนเพ็งเส็ง
ประทีป 

เพื่ออนุรักษ์ขนบ 
ธรรมเนยีมประเพณี
ของท้องถิ่น 

ประชาชนผู้มา
ร่วมงาน
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

 จ านวน
ประชาชนท่ี
มาร่วมวันลอย
กระทง 

ประชาชนได้แสดงความ
คารวะน้ าและอนุรักษ์
ประเพณ ี ส านักปลดั 

๔ 

โครงการสนันสนุนการจัด
งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  
อ.เสลภูม ิ

เพื่ออนุรักษ์ขนบ 
ธรรมเนยีมประเพณี
ของท้องถิ่น 

ประชาชนผู้มา
ร่วมงาน 
บุญผะเหวด 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 จ านวน
ประชาชนท่ี
มาร่วมวันลอย
กระทง 

ประชาชนได้ 
อนุรักษ์ประเพณ ี

ส านักปลดั 

 
แบบ ผ.๐๒ 



 

๑๓๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลท่าม่วง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
๕.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
 ๕.๑ แผนงานด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

๑ 
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลท่าม่วง 

เพื่อส่งเสริม
การเกษตร 

ประชาฃนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
ท่าม่วง 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีท า
การเกษตร 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการท า
การเกษตร 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 



 

๑๓๘ 
 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลท่าม่วง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๑ แผนงานด้านการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

เพื่ออุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
สพฐ. 

1,100,000 

 
 
 

1,100,000 

 
 
 

1,100,000 

 
 
 

1,100,000 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสพฐ.ได้รับ
อาหารกลางวัน 

ส านักปลดั 

 



  

๕๑ 
 

 
แบบ ผ.๐2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
 บาท 

๒๕๖๕  
บาท 

๑ 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังจาก 
บ้านนางค าพันธ์ หอมจันทร์ 
ถึงนานางหนูเย็น บุญดีเวียง 
พร้อมสะพานคอนกรีต ข้าม
คลองส่งน้ า หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๕ ม. 

 
 

20,000 - 40,000 40,000 40,000 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายที่
นานางทองมี  สุทธิประภาไป
หนองกระเบา 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
สัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๑,๕๐๐ 
ม. กว้าง ๖ ม.   

 
 
- - 

 
 
337,500 

 
 
337,500 

 
 
337,500 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 
 

3 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังจาก
ถนนสายท่าม่วง-ดอนกอก 
(ท่ีนานายทวีศักดิ์  ศิลปชัย 
ถึงบ่อพักคลองส่งน้ าคุยกลาง 
หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
สัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. กว้าง ๖ ม.   

 
 
- 

 
 
๒๒๕,๐๐๐ 

 
 
๒๒๕,๐๐๐ 

 
 
๒๒๕,๐๐๐ 

 
 
๒๒๕,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



  

๕๒ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒   
บาท 

๒๕๖๓   
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖๕ 
 บาท 

4 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังไหล่
คลองส่งน้ า สถานี ๑  
สายหนองแฝก หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
กว้าง ๖ ม. - 

 
 

- 

 
 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
300,000 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังจาก 
ที่นานายประเสริฐ ยุจีน ถึง
ที่นานายยืนยง สุทธิประภา 
หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๘๐๐ ม. 
กว้าง ๖ ม. - - 

 
 

- 

 
 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
๑๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 

ปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับ
จากท่ีนานายประพงษ์  
สุทธิประภาถึงท่ีนานาย
ประสิทธ์ิ ลีพิทักษ์ไปโคก
ดอนม่วง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๘๐๐ ม. 
กว้าง ๖ ม. - 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
- 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 

ก่อสร้างถนนดิน จากวัด
เหนือ ถึงที่นานายอ่อนตา 
สุทธิประภา หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดิน  
ยาว  ๒๕๐ ม. 
กว้าง ๖ ม. - 60,000 - 60,000 

 
 
60,000 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

8 

ก่อสร้างถนนดินสายท่าม่วง-
หนองกุง จากบ้านอดิเรก สุทธิ
ประภาถึงนานายลี หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนดิน  
ยาว  ๒๕๐ ม.  
กว้าง ๖ ม. 

- 60,000 - 60,000 

 
 

60,000 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



  

๕๓ 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

9 

ก่อสร้างถนนดิน นานางสม
เพชร สุทธิประภา ถึงร่องน้ า
ที่นานางทองแดง ทิพฤาชา 
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนดิน 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
กว้าง ๖ ม. - ๒๒๕,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๒๒๕,๐๐๐ 

 
 

๒๒๕,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

10 

ก่อสร้างถนนดิน จากสะพาน
ข้ามห้วยนากระตึบ 
ถนนลาดยางดงกลาง- 
นาเมืองถึงที่นานายฉลาด 
ไชยสิงห์ หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนดิน  
ยาว ๕๐๐ ม.  
กว้าง ๖ ม. 125,000 ๑๒๕,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๑๒๕,๐๐๐ 

 
 

๑๒๕,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายมนตรี นิติทร ถึงบ้าน
นายน้อย สุทธิสน หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับสัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนน คสล. 
ยาว  ๖๐ ม.  
กว้าง ๓ ม. 

- 
 

- 
 
๑๔๗,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ใน
การสัญจรไปมา กองช่าง 

12 

ก่อสร้างถนน คสล. เริม่จาก
แยกบ้าน นางประทุมมา  
พลเยี่ยม ถึงถนนสายท่าม่วง 
– หนองกุง หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง ๖ ม.  
ยาว ๒๐๐ ม. - 

 
 

- 

 
 

5๐๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

- 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

13 
 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายมนตรี นิติทร ถึงบ้าน
นายน้อย สุทธิสน หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับสัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนน คสล. 
ยาว  ๖๐ ม.  
กว้าง ๓ ม. 

- 
 

- 
 

๑๔๗,๐๐๐ 

 
๑๔๗,๐๐๐ 

 
- 

 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ใน
การสัญจรไปมา กองช่าง 



  

๕๔ 
 

 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

14 

ปรับปรุงลงหินลูกรังผิว
จราจรทาง หมู่ 4 
จุดเริม่ต้นจากแยก
ถนนทช.รอ4024 
(แพเฉินหลง)ถึงที ่
นายประยุทธ์ สุทธิประภา 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ปรับปรุงลงหิน
ลูกรังผิว 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 715 เมตร 

 
 
 

 
20,000 - 48,000 48,000 48,000 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

15 

ก่อสร้างถนนดินจากที่นานาง
บานเย็น สุทธิประภา – ที่นา
นายนิคม สุทธปิระภา  หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดิน 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
กว้าง ๖ ม. 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

16 

ก่อสร้างถนนดิน จากที่นา
นายเสาร์  นามศรีนวล ถึง
ที่นา นายอรุณ  ละคร  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดิน  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
กว้าง ๖ ม.   

- 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 

ก่อสร้าง ถนน คสล.ทางไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสิม -หนองแดง  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนน คสล.  
ยาว  ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๕ ม.   

- 

 
 

- 

 
๕๘๐,๐๐๐ 

 
๕๘๐,๐๐๐ 

 
๕๘๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ใน
การสัญจรไปมา กองช่าง 

18 

ก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัด
บ้านหนองแดง ด้านทิศ
ตะวันตกถึงบ้านนาย 
บุญเหรยีญ หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนน คสล.  
ยาว  ๒๕๐ ม. 
กว้าง ๖ ม.   

- 

 
- 

 
๗๒๕,๐๐๐ 

 
๗๒๕,๐๐๐ 

 
- 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



  

๕๕ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖๕  
บาท 

19 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
จากท่ีนานางประกิต ทิพ
กร ถึงที่นานางสายัณ 
ทะหะ หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว  ๑,๐๐๐ ม. 

กว้าง ๖ ม. 250,000 

 
 
- 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

250,000 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

20 

ก่อสร้างถนนลกูรังจากนา นาย
สวัสดิ์ สุทธิประภา ถึงนา นาง
ปันใจ สุทธิประภา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับสัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๘๐๐ ม. 
กว้าง ๖ ม. 

- 
 

- 
 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรอืจ านวนครัวเรอืน
ประชาชน 
ที่มกีารคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน 
ถึงวัดบ้านดอนหาด                            
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนน คสล. ยาว  
๓๐๐ ม. กว้าง 
๕ ม. 

- 

 
 

- 

 
๘๗๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๘๗๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ใน
การสัญจรไปมา กองช่าง 

22 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ด้านทิศเหนือจากบ้าน
พ่อถนอม  สุทธิประภา 
ถึงแยกโรงสีบ้านดอน
หาด หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนน คสล. ยาว  
๓๐๐ ม. กว้าง 
๕ ม. ๘๗๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

๘๗๐,๐๐๐ 

 
 

๘๗๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ใน
การสัญจรไปมา กองช่าง 

23 

ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๒๑๐ ม. 
กว้าง ๔  ม. - - 

 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 

- 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



  

๕๖ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖๕  
บาท 

24 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
จากท่ีนานายบุญเสรมิ 
ถึงที่นานายประยูร               
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
กว้าง ๖  ม.   

 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
๓๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

25 

ก่อสร้างถนนดิน จากที่
นานายชารี ถึงนา                             
นางวันนิดา สุทธิประภา 
รอบหนองโปร่ง หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว  ๑๕๐ ม. 
กว้าง ๔  ม.   

- 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
สายบ้านดอนหาด-ดงหัน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว  ๑,๕๐๐ ม. 
กว้าง ๔  ม.   

- ๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชน 
ท่ีมีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
สายบ้านดอนหาด-ดงหัน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว  ๑,๕๐๐ ม. 
กว้าง ๔  ม.   

- ๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

28 

ก่อสร้างถนนดิน/ ลงท่อ เพื่อ
ท าถนนสาธารณะประโยชน์ 
จากนา นางทองไส สุทธิ
ประภา ถึงนา นายไชวัฒน์ 
สุทธิประภา หมู ่๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนดิน 
กว้าง ๓  ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

 

๖๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 

 
 

๖๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจรไปมา กองช่าง 

 



  

๕๗ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

29 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายสุพรม  ประเสริฐสังข์ 
ถึงถนนลาดยางสายเหล่า
แขม-นากระตึบ หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับ
สัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.  
ยาว  ๑๒๐ ม. 
กว้าง ๕ ม. - 

 
 
- 

 
 

๓๔๘,๐๐๐ 

 
 

๓๔๘,๐๐๐ 

 
 

๓๔๘,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจรไปมา กองช่าง 

30 

ก่อสร้าง ถนนคสล. จาก บา้น 
นายบุญจันทร ์บุตรพรม ถึงบ้าน 
นายสุพรม ประเสริสังข์หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.  
ยาว  ๑๒๐ ม. 
กว้าง ๕ ม. - ๓๔๘,๐๐๐ 

 
 

๓๔๘,๐๐๐ 

 
 

๓๔๘,๐๐๐ 

 
 

๓๔๘,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจรไปมา กองช่าง 

31 

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้า
โรงเรียนบ้านนากระตึบ ถึง
หอพักเศรษศิริ หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับ
สัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง ๖ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. ๗๕๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 

 
 

๗๕๐,๐๐๐ 

 
 

๗๕๐,๐๐๐ 

 
 

๗๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจรไปมา กองช่าง 

32 
ก่อสร้างถนน คสล.ข้าง
หอพักไชยสิงห์ ถึงที่
สาธารณะ หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง ๖ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. 

- 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

33 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังจากสี่
แยก รร.บ้านนากระตึบ ถึงที่
สาธารณะ หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับ
สัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง  ๖ ม. ยาว 
๖๐๐ ม. - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 



  

๕๘ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

34 

ก่อสร้างถนนดิน คสล.ข้าง
ศาลาประชาคม หมู่ ๘ ถึง
ถนนตัดใหม ่

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. - 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๘๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

35 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สาย
หนองกุง ถึงที่นานาง
สมควร ประเสริฐสังข์                 
หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนนดินลูกรัง
กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. - ๗๕,๐๐๐ 

 
 
๗๕,๐๐๐ 

 
 
๗๕,๐๐๐ 

 
 
๗๕,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

36 

ปรับปรุงถนนดินตามห้วย                        
กระตึบ ตลอดแนวให้
สามารถสัญจรไดส้ะดวก 
หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับสัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนนตามห้วย
กระตึบยาว  
๒,๐๐๐ ม. - 

 

- 

 
 
4๐๐,๐๐๐ 

 
 
4๐๐,๐๐๐ 

 
 

- 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็วปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

37 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จาก
บ้านผู้ใหญ่อัมพร ประเสริฐ
สังข์ ม.๑๑ ถึงที่นานางพร
ทิพย์ ประเสริฐสังข์ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. - - 

 
 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
๑๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

38 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จาก 
โรงน้ าดื่มพิมพ์ทิพย์ –                                  
ที่นานางสมควร ประเสริฐ
สังข์ หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. - - ๕๐,๐๐๐ 

 
 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

- 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



  

๕๙ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

39 

ก่อสร้างถนนดินตามเหมือง
กระตึบจากหนองกระตึบ
เหนือถึงบึงกระตึบทั้งสอง
ด้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. ยาว 
๓,๖๐๐ ม. 

- 

 
 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
๔๐๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

40 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายขา้งบ้าน 
ร.ต.สุจิต  ประชาชู ถึงบา้นนาง
เคน  ไฟรินทร์   
หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับสัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนน คสล.  
ยาว  ๕๐ ม. 
กว้าง ๒ ม. - 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

. 
 

๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

41 

ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง 
ร.ร.ท่าม่วงวิทยาคม ถึงบ้าน
นายโกวิทย์  ขันชะลี หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับสัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๘๐ ม. - 

 

- 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 

ก่อสร้างถนน คสล.ขยาย
ด้านข้างจากสี่แยกนายเทียน
ชัย สุทธิประภึงสถานีวิทยุ 
๙๙.๒๐ หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับสัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๘๐ ม. ๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

43 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากนา
นายรัศมี ภูมวิรรณ ถึงนา 
นายจันทา สุระ หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับสัญจรใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง กว้าง 
๖ ม.  ยาว ๕๐๐ 
ม.   - 

 
 

- 

 
๗๕,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 

ร้อยละหรอืจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มกีารคมนาคม 
สะดวกรวดเรว็ 
ปลอดภัย เพิ่มขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



  

๖๐ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 

44 

ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายสุชาติ  
ธงทอง ถึงที่นานาย
อารีย์ ขัตติยนนท์  
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนน คสล.  
ยาว  ๑๘๐ ม.
กว้าง ๖ ม.   - ๕๒๒,๐๐๐ 

 
 
๕๒๒,๐๐๐ 

 
 
๕๒๒,๐๐๐ 

 
 
๕๒๒,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

45 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
จากท่ีนานายธงชัย 
สุทธิประภา – ถึงถนน
ไปดอนม่วง หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
กว้าง ๕ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. - ๗๕,๐๐๐ 

 
 

๗๕,๐๐๐ 

 
 

๗๕,๐๐๐ 

 
 

๗๕,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
จากทางหลวงชนบท 
– ที่นานายจันทรา  
สุระ หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับสญัจร
ใช้ในการคมนาคม
อย่างสะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
กว้าง ๕ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ - - 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

47 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากท่ีนา นางอ าไพ 
สุทธิประภาถึงท่ีอ.
ฉลาด ไชยสิงห์ หมู่ 
๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนนดินลูกรัง
กว้าง ๕ ม.  
ยาว ๑,๕๐๐ ม. ๑๓๕,๐๐๐ - - - - 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็วปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



  

๖๑ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑   
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

48 

ก่อสร้างถนนดินจากแยกท่ี
นา ร.ต.ธงชัย สุทธิประภา 
ถึงสามแยกไปดอนหม่วย 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนดิน 
ยาว ๘๐๐ ม. 
กว้าง ๖ ม. 

- 

 
 
 

- 

 
 

๕๒๒,๐๐๐ 

 
 

๕๒๒,๐๐๐ 

 
 
- 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

49 

ก่อสร้างถนนดินจากท่ีนา
นายสมเดช  สุทธิประภาถึง
แยกท่ีนานายถาวร  ไชยยะ 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนดิน 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
กว้าง ๖ ม. 

- 

 
 
 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

50 

ปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง 
ถนนสายสามแยกป่า
ยางพารา บ้านหนองสิม 
หมู่ 10 จุดเริ่มต้นจากท่ีนาย
ประยุทธ  มาศวรรณา 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับสัญจรใช้ใน
การคมนาคมอย่าง
สะดวก 

ถนนลูกรัง 
ยาว 1,155  ม.
กว้าง 6 ม. 

- 

 
 
- 
 
 

 
 

10๐,๐๐๐ 

 
 

10๐,๐๐๐ 

 
 

10๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา กองช่าง 

 
 
 
 



  

๖๒ 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

52 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จาก
ถนนลาดยางนากระตึบ –
หนองหลวง เข้าบึงกระตึบ 
หมู่ ๗ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนดินลูกรัง 
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๕ ม. - 

 
 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

53 

ขยายถนนเดินสายบ้าน
หนองงู หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนดินลูกรังยาว 
๒๐๐ ม. 
กว้าง ๘ ม. 

- 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

54 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายในต าบลท่าม่วง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางในเขต
บริเวณ ที่เป็นหลุม
เป็นบ่อ                           

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

55 

ซ่อมแซมถนนคสล.ภายใน
ต าบลท่าม่วง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน              
คสล.ในเขตบรเิวณ 
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ                           

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

56 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
ภายในต าบลท่าม่วง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน              
ดินลูกรัง              
บริเวณ ที่เป็นหลุม
เป็นบ่อ                           

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



  

๖๓ 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

57 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยูจากบ้านนายค าภา  
รักสมบตัิถึงบ้านนายพนม 
พันธ์นิยม หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัว
ยู 
ยาว  ๘๕  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
๑๖๕,๐๐๐ 

 
๑๖๕,๐๐๐ 

 
๑๖๕,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าในฤดูน้ า
หลากได้รวดเร็ว  

กองช่าง 

58 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยู จากบ้าน นายค าปั่น 
อุ่นเจริญ ไปถึงบ้าน นาง
หยาด สุทธิประภา หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัว
ยู  
ยาว ๑๖๗ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

59 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางทองสงค์ บุตรพรม 
ไปถึงบ้าน นายไพรฑรูย ์
 พลเยี่ยม หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัว
ยู  
ยาว ๖๘ ม.กว้าง ๔๐ 
ซม. 

- ๑๖๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

๑๖๐,๐๐๐ 

 
 

๑๖๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

60 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก 
นางพิบูรณ์ ก่อสุระ ไปถึงที่
นา นายค าพันธ์ สุทธิ
ประภา หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัว
ยู  
ยาว ๔๐๐ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

- - ๙๐๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

๙๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

61 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้าน นายค าภา รักสมบตัิ 
ไปถึงบ้าน นางกุสุมายล์ 
ภูธร หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัว
ยู ยาว ๖๘ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. - 

 
๑๖๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๑๖๐,๐๐๐ 

 
๑๖๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



  

๖๔ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2๕๖5 
บาท 

62 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้าน นายส ารวย จ าปาโพธิ์ 
ถึงบ้าน นางละมุล  ละคร 
หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู   
ยาว ๑๖๐ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

- 

 
 
- 

 
 

๓๘๐,๐๐๐ 

 
 

๓๘๐,๐๐๐ 

 
 

๓๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

63 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้าน นายสมชาย ไพรออ ถึง
บ้าน นางพิบูรณ์ กอสุระ  
หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู   
ยาว ๑๖๗ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

- ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

64 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสมใจ 
อาทิตย์ตั้งถึงที่นานางหนูพร 
สุทธิประภา  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว  186  ม. 
กว้าง 0.70 ม. 

- - 390,000 390,000 390,000 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

65 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้าน นายส ารวย จ าปาโพธิ์ 
ถึงบ้าน นายไทย ละคร             
หมู่ ๑ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู   
ยาว ๘๗ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

66 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
จากบ้าน นายศรีศักดิ์ สุทธิ
ประภา ถึงบ้าน นางวิลัย 
สุทธิประภา หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู   
ยาว ๘๗ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

200,000 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



  

๖๕ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

67 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้าน นายนิวัฒน์ สุทธิ
ประภา ถึงบ้าน  
นายรัศมี ไกรเวช หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู  ยาว ๑๖๗ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- ๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

- 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

68 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางเพชรมณี สุทธิ
ประภา ถึงสี่แยกบ้านนาง
เฉลิมมทรง ตรีโอฐ หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู  ยาว ๘๗ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

 
200,000 

 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

69 

ร่องระบายน้ าจากบ้าน นาย
ส าเนียง มาศยะ ถึงบ้าน นาง
รหัส ทองวงษ์ หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยูยาว ๒๕๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. - - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

70 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยูจาก บ้านนายหนูกัน 
อุดรวงษ์ ถึงบ้านนายบุญวาส 
หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัว
ยู ยาว  ๒๐๐  ม.   
กว้าง ๔๐ ซม. ๔๘๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

71 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางรหัส  ทองวงษ์  
ผ่านหน้าบ้านนางสุภาพร  
ชัยชนะ ถึงบ้านนางนิตย์ 
ปานเงิน หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู ยาว ๒๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. - 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย

น้ าในฤดูน้ า
หลากได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 



  

๖๖ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

72 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางวิยูร  สุทธิประภา
ถึงบ้านนายค านึง สุทธิ
ประภา  หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าในฤดูน้ า
หลากได้รวดเร็ว  

กองช่าง 

73 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัว
ยู จากแยกบ้านนางอรุณ 
สังกะสี ถึงบ้านนายสงคราม 
สุทธิประภา หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๑๕๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
๒๙๒,๐๐๐ 

 
๒๙๒,๐๐๐ 

 
๒๙๒,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าในฤดูน้ า
หลากได้รวดเร็ว  

กองช่าง 

74 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 หมู่ที่ 3 จากบ้านนายรหัส 
ทองวงค์ถึงที่นานางกิมเลี้ยง 
สมทรัพย์  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 
 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว  94  ม. 
กว้าง 0.70 ม. 

- 

 
184,000 

 
184,000 

 
184,000 

 
184,000 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าในฤดูน้ า
หลากได้รวดเร็ว  

กองช่าง 

75 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัว
ยู จากที่นางประมวล สุทธิ
ประภา ถึงบ้านนางเครือวัลย์  
ไชยสิงห์ หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๑๒๖  ม.   
กว้าง ๔๐ ซม. 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 

- 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าในฤดูน้ า
หลากได้รวดเร็ว  

กองช่าง 

76 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยู จากบ้านนายหนเูดิน  
สิงหะดี ถึงถนนสายราชาภัค
ดี หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวยู 
ยาว ๓๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

 
๕๘๕,๐๐๐ 

 

- 
 
๕๘๕,๐๐๐ 

 
๕๘๕,๐๐๐ 

 
๕๘๕,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

77 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตวัย ู
จากแยกวัดเหนือ ถึงบ้านนาง
เครือวัลย์  ไชยสิงห์ หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว ๒๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนที่พึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าที่สะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



  

๖๗ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑   

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
   บาท 

78 ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตวั
ยู จากแยกบา้นนายสมศักดิ์ 
สุทธิประภา ถึงถนนสายดง
กลาง–นาเมือง หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐  ม.  
กว้าง ๔๐ ซม. - 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนที่พึงพอใจ 
ในระบบระบายน้ าที่สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว กองช่าง 

79 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบตัวยู จากแยก ร.ร.
บ้านท่าม่วง ถึงที่นานาย
สถิต สุทธิประภา หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัว
ยู 
ยาว ๒๘๐  ม. กว้าง 
๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
๕๔๙,๐๐๐ 

 
๕๔๙,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบายน้ า
ท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่ท่วม
ขัง 

ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้ สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

80 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบตัวยู จากสี่แยก ร.พ.
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ถึง
บ้านนางอรุณ สังกะสี 
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว  ๒๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้ สะดวกรวดเร็ว กองช่าง 

81 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางพงเพขร 
สุทธิประภา ถึงบ้านนาย
อดิเรก สุทธิประภา  
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว  ๒๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- ๔๘๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้ สะดวกรวดเร็ว กองช่าง 

82 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ ๔ จากบ้านนางพง
เพขร สุทธิประภาถึงบ้าน
นายสงคราม สุทธิประภา 
หมู่ ๔  
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว ๑๖๐  ม. กว้าง 
๔๐ ซม. 

- 

 
 

- 

 
 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
๔๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้ สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



  

๖๘ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓ 
 บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5  
บาท 

83 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจากสี่
แยกเทศบาลต าบลท่าม่วง 
ถึงบ้านนายคมสัน แก้ว
สะอาด  หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู ยาว ๑๖๘  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

84 

ก่อสร้างรางระบายน้ าถนน
สายท่าม่วง-นากระตึบ 
ระหว่างบ้านนางจุลมณี ถึง 
ที่นานายประเสริฐ  ยุจีน  
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัว 
ยาว ๒๕๐  ม. กว้าง 
๔๐ ซม. ๕๔๙,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

๕๔๙,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

85 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้าน นายประจวบ สุทธิ
ประภา ถึงบ้าน นางวิลัย  
ศรีหนองหว้า หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

86 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนายประพันธ์ ทิพวรี        
ถึงดอนพระธรรม หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู ยาว ๕๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

87 ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางบัว สุทธิประภา  
ถึงบ้านนายสมจติ พิมพล  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว ๒๕๐ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

 
- 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

88 
ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้าน นาย
สมบัติ สุทธิประภา ถึงบ้าน นาย
โอวาท สทุธิประภา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเรว็ 

รางระบายน้ าแบบตัวยู 
ยาว ๕๐๐ ม.กว้าง ๔๐ 
ซม. 

- 
 

- 
 

- 
 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรอืนที่พึง
พอใจ ในระบบระบายน้ า
ที่สะดวกรวดเร็วไมท่่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเรว็ 

กองช่าง 



  

๖๙ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒   
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔ 
 บาท 

2565 
บาท 

89 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้าน นายสมควร วณานิชย์ 
ถึงบ้าน นายประจวบ สุทธิ
ประภา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๒๕๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
600,000 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

90 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางแบน สุทธิประภา 
ถึงบ้านนายบุญเหรียญ สุระ 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- - - ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

91 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางอมรรัตน์ มาศวรรณา 
ถึงบ้านนายสากล มะเสนา 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๒๘๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
๖๗๐,๐๐๐ 

 
๖๗๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

92 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้าน นายสมควร วณานิชย์ 
ถึงบ้านนายส ารวย  
โพธิ์สาขา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๒๘๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

670,000 

 
- 

 
๖๗๐,๐๐๐ 

 
๖๗๐,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

93 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้าน นายแสวง ไพรออ  
ถึงบ้านนายสุวรรณ  
สุทธิประภา หมู่ ๕ 

 รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๓๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 

 
๖๙๐,๐๐๐ 

 
๖๙๐,๐๐๐ 

 
๖๙๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

 



  

๗๐ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท  

๒๕๖3  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
 บาท 

94 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้าน นายแสวงจันทร์ เพียร
ชนะ ถึงบ้านนางอมรรัตน์ 
มาศวรรณา  หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐  ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว กองช่าง 

95 
ก่อสร้างท่อระบายน้ าข้าม
ถนน รพช.บ้านายโอวาท 
สุทธิประภา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

ท่อระบายน้ า
จ านวน ๘ ท่อน - 

 
- 

 
- 

 
๑๖,๐๐๐ 

 
๑๖,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนที่พึง
พอใจ ในระบบระบายน้ า
ที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ท่วม
ขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว กองช่าง 

96 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนายแสวง ไพรออ ถึง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เชื่อม 
ต่อจากบ้าน นายสากล  
สุทธิประภา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๕๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว กองช่าง 

97 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนายปรีชา ทองกาย ถึง 
บ้านนายทองสี สุทธิประภา  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๒๕๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

98 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก 
บ้านนางบัว สุทธิประภา ถึง 
บ้านนายสมจิตร พิมพล  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๒๕๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
๖๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



  

๗๑ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

99 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก 
บ้านนายสมบัติ สุทธิประภา 
ถึง บ้านนายโอวาท  
สุทธิประภา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๕๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
 

- 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

100 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
สถานีวิทยุ ๙๖.๗๕ MKz ถึง 
บ้านนางพิสมัย พรมโคตร  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 
 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๓๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. - 

 
 
- 

 
 
- 

 
๗๐๐,๐๐๐ 

 
๗๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

101 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
หน้าวัดบ้านหนองสิม ถึง 
บ้านนายอ านาจ จวงเสนา 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๒๕๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
 
- 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

102 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
หน้าวัดบ้านหนองสิม ถึง 
บ้านนายอ านาจ วงเสนา 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๒๕๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
 
- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

103 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก 
บ้านนายสมควร วนานิต ถึง
บ้านนายประจวบ  หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๒๕๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- - ๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



  

๗๒ 
 

 
 
 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

104 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้าน นายสุ่ย สุทธิประภา                    
ถึงบ้าน นายค าตัน พิมเสน   
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
- 

 

 
- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

105 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก 
บ้านนายบุญตา สุรโิย ถึง 
บ้านนายสากล มะเสนา  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๒๕๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

106 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก 
บ้านนายสมจิตร สุทธิ
ประภา ถึง บ้านนางบัว 
สุทธิประภา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๓๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๖๕๐,๐๐๐ 

 
๖๕๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

107 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก 
บ้านนายสมควร วนานิตร 
ถึง บ้านนายส ารวย โพธิ์
สาขา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระยาบน้ า
แบบตัวยู  
ยาว ๓๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

108 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก 
บ้านนายประจวบ สุทธิ
ประภา ถึง บ้านนายอ านาจ 
วงศ์เสนา หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๔๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



  

๗๓ 
 

 
 
 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑   

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

109 

โครงการขุดร่องดินจาก              
บ้านนายสมควร วณานติย์ 
ถึง บ้านนายอ านาจ วงเสนา 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

 
- 

- 

 
- 

 
- 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

110 

ลงท่อระบายน้ า จากบา้น
นางพิสมัย  พรมโคตรถึง
โรงสีกองทุน หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

ท่อระบายน้ า
ขนาด ๖๐ ซม. 
๓๐ ท่อน 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

- 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

111 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยูสายโรงเรียนเดิม ถึงที่
นานายบุญธง หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว  ๗๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๑๓๖,๐๐๐ 

 
๑๓๖,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

112 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยู บ้านนายบุญร่วม ถึง
บ้านนางวิจิตรา สุทธิประภา 
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว  ๑๕๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

 
๒๙๒,๐๐๐ 

 
 
- 
 

 
 

๒๙๒,๐๐๐ 

 
 

๒๙๒,๐๐๐ 

 
 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

113 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยูบ้านนางทองไส สุทธิ
ประภา ถึงบ้านนางบุญคง 
สุทธิประภา หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว  ๑๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
๑๙๕,๐๐๐ 

 
๑๙๕,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 



  

๗๔ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

114 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยูบ้านนางแก้ว ถึงบ้าน
นายมีชัย หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว  ๑๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

๒๔๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
๒๔๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว  
ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

115 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยูบ้านนายทองใบ ถึงนาย
สมัย หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว  ๑๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

116 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยู สี่แยกวัดบา้นดอนหาด 
(ฝั่งวัดบ้านดอนหาด) หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว  ๑๗๐  ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
๓๓๑,๐๐๐ 

 
 
๓๓๑,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว  
ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

117 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยู บ้านนายสวา่ง พาไธสง 
ถึงบ้านนางสอน หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว  ๑๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
๒๔๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว 
 ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

118 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนางสุภาพร สุทธิประภา 
ถึงแยกบ้าน นางหนูแพง 
ภาคภูมิ หมู่  ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว ๖๐ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

140,000 

 
- 

 
- 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนที่พึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าที่สะดวกรวดเร็ว 
 ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



  

๗๕ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

119 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้าน นายไพฑูรย์ พิมย์พอ 
ถึงบ้านนางค าชวน  
บุตรพรม หมู่  ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๑๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๒๔๐,๐๐๐ 

 
๒๔๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

120 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก 
บ้านนายประยงค์ บาคาล ถึง 
วัด สว่างรังษี หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๑๕๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 
 

๓๖๐,๐๐๐ 

 
 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
 
๓๖๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

121 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก 
บ้านนางผืน ประเสริฐสังข์ถึง
บ้านอาจารย์วรรณวิมล 
ประเสริฐสังข์ หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๑๕๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

๓๖๐,๐๐๐ 

 
- 

 

 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓๖๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

122 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ตัวยูฝาปดิ จากมุมโรงเรียน
บ้านนากระตบึ – คอนเวิร์ส 
ทิศเหนือ หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

123 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก 
บ้านนายทรงพล สรุพันธ์ถึง
บ้านนายสมเพชร  หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว  ๑๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
๒๔๐,๐๐๐ 

 
๒๔๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

124 
ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก บ้าน
นางเกษร ประเสริฐสังข์ถึงบ้าน
นางจันทรา ค ามูลตรี หมู ่๘ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบตัว
ยู 
ยาว  ๑๐๐  ม. กว้าง 
๔๐ ซม. 

- 
 

- 
 
๒๔๐,๐๐๐ 

 
๒๔๐,๐๐๐ 

 
๒๔๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรอืนที่พึง
พอใจ ในระบบระบายน้ า
ที่สะดวกรวดเร็ว ไมท่่วม
ขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



  

๗๖ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

125 

วางท่อระบายน้ าแบบบ่อพัก 
จากแยก โรงน้ าดืม่พิมพ์ทิพย์ 
– บึงกระตึบ หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

ท่อระบายน้ า 
 กว้าง ๖๐ ซม. 
จ านวน ๓๐๐ 
ท่อน 

- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

126 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู 
จากหอพักเรือนบุญถึง
โรงเรียนบ้านนากระตึบ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๘๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

127 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า           
คสล.ภายในหมู่บ้านนาเจริญ หมู ่8 
เร่ิมจากสามแยกร้านค้านางน้ าค้าง 
ขจรโมทย์ถึงร่องเหมืองสาธารณะ  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

วางท่อระบาย
น้ าคสล. 
ยาวรวมบ่อพัก 
350 ม. 

- - 856,000 856,000 - จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

128 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ 
ตัวยู จากบ้านนายประหยดั 
ถึง นางเครือวัลย์  ชินสงค์  
หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๑๒๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

129 

ปรับปรุงร่องน้ าจากดอนบา้นน้อย
ที่นานางสาคร สุทธิประภาถึงที่นา
นายศิริพงษ์  สุทธิประภา หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

ปรับปรุงร่องน้ า 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
กว้าง ๒ เมตร ลึก 
๑ เมตร 

- 

 
๓๐๖,๒๕๐ 

 
๓๐๖,๒๕๐ 

 
๓๐๖,๒๕๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนที่พึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าที่สะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

130 

โครงการธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
ภายในหมูบ่้าน ทุกหมู่บา้น 
                                                                                                                         

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิด 

- 

 
 

- 

 
400,000 

 

 
400,000 

 

 
 

400,000 
 

 

จ านวนครัวเรือนที่พึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าที่สะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว กองช่าง 



  

๗๗ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

130 

ขุดลอกร่องน้ า(เหมือง) จากท่ี
นานายขวัญไทย สุทธิประภา
ถึงอ่างเก็บน้ าขามลา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

ขุดลอกร่องน้ า
(เหมือง) ๑๐๐x
๒๐๐x๑๐๐๐ 
เมตร 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

131 

ขุดร่องระบายน้ า ข้างโรงเรยีน
บ้านหนองสิม ออกที่นา                          
นายอารีย์ ขัตตยินนท์ หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

132 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
ทางหลวงชนบท –  บ้านนาย
ไสว สุทธิประภา- ฟารม์ไกเ่ดิม 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๓๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๗๒๐,๐๐๐ 

 
 

๗๒๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

133 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้านนายส ารอง บูราณ –                
โรงประปา หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๕๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

134 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
ทางหลวงชนบท  –  นานาย
อารีย์ ขัตติยนนท์   
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

ท่อลอด
ถนนลาดยาง 
จ านวน ๑๐ 
ท่อน 

๑๕,๐๐๐ - - 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

135 
ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้าน 
นางค าเคีย ถึงบ้าน นายสม
เดช หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู ยาว  ๒๒๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

๕๐๐,๐๐๐ - - 
 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรอืนที่พึง
พอใจ ในระบบระบายน้ า
ที่สะดวกรวดเร็ว ไมท่่วม
ขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



  

๗๘ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

136 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านายบุญจันทร์ ถึงบ้า
นายอุดร หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว  ๒๒๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

137 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
แยกท่ีสวนนางประนอม 
ถึง โรงสี SML หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว  ๓๕๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๘๔๐,๐๐๐ 

 
๘๔๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

138 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านอาจารยส์มมรรค 
สหัสนาถึงบ้านนางอินทิรา   
จ าสูนย์  หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว  ๗๕ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

139 

ก่อสร้างรางระบายจาก
บริเวณสามแยกบ้านนาย
ทองพูล ถึงที่นา ร.ต.ธงชัย 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า 
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

140 

ขุดลอกร่องเหมืองภายใน
หมู่บ้าน พร้อมแนวก้ันตลิ่ง
ทรุด เพื่อระบายน้ าออก
จากหมู่บ้านหมู่ ๗,๘,๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว  ๖๐๐  ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวกรวดเร็ว ไม่
ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

141 
ก่อสร้างรางระบายจาก
นายส าลี  ฤทธิยงค์ถึงบ้าน
นางทองวาส หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า แบบ
ตัวยู 
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

480,000 
 
- 

 
- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนที่พึงพอใจ 
ในระบบระบายน้ าที่สะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 



  

๗๙ 
 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
 บาท 

๒๕๖๓ 
 บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

142 

ก่อสร้างรางระบายจากบา้น
พ่อค าผล  นาไชยถึงบ้านนาย
อัมพร ประเสริฐสังข์ หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า 
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

143 

ก่อสร้างรางระบายจากบา้น 
นางมะลิ  ประเสริฐสังข์ถึง
บ้านนายอัมพร  ประเสริฐ
สังข์ หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า 
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

144 

ก่อสร้างรางระบายจากบา้น
นายอัมพร ประเสริฐสังข์ถึง
บ้านนายอัมพร สรุิโย  
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า 
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

145 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้าน นายบุญเสียง สหโรจน์ 
– บ้าน นายพรมมา สุริโย  
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า
แบบตัวย ู
ยาว ๖๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

146 

ก่อสร้างรางระบายจากบา้น
นายประยรู สรุิโยถึงบ้าน 
นายเจรญิ  สุทธิประภา 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ า 
แบบตัวย ู
ยาว ๒๐๐ ม. 
กว้าง ๔๐ ซม. 

480,000 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

 
 

๔๘๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



  

๘๐ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

147 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จาก
บ้านแม่ทองสา สายโรจน์ -
บ้าน นายประสารประเสริฐ
สังข์ หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวย ู
ยาว ๓๐๐ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 
 
 

๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

148 

รางระบายน้ า แม่ทองสา 
สายโรจน์ – บ้าน นายรัศมี 
อภินันวิริยะกลุ หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยู 
ยาว ๓๐๐ ม.กว้าง 
๔๐ ซม. 

- 

 
- 

 
- 

 
๗๒๐,๐๐๐ 

 
๗๒๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีพึง
พอใจ ในระบบ
ระบายน้ าท่ีสะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ าได้ 
สะดวกรวดเร็ว กองช่าง 

149 

รางระบายน้ า จากบ้านนาย
ไพรัตน์ถึงบ้าน นายหนูทัศน์ 
ประเสรสิังข์ ไปถนนหลวง
ชนบท หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยูยาว ๑๐๐ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

240,000 

 
 

- 

 
 

- 
 

 
๒๔๐,๐๐๐ 

 
๒๔๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

150 

รางระบายน้ าตัวยู จดุที่ ๑
จากบ้านนางบุญมี เดชะนอก 
ไปยังบ้านนายค าผล
(ด้านซ้าย) หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยูยาว ๘๕ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. 

- 

 
๒๐๔,๐๐๐ 

 
๒๐๔,๐๐๐ 

 
๒๐๔,๐๐๐ 

 
๒๐๔,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

151 

รางระบายน้ าตัวยู จดุที่ ๒
จากบ้านนายส าราญ 
ประเสริฐสังข์ ไปยังบ้านนาย
ส าลี ฤทธิยงค์(ด้านขวา)                      
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว 

รางระบายน้ าแบบ
ตัวยูยาว ๘๕ ม.
กว้าง ๔๐ ซม. - 

 
 
๒๐๔,๐๐๐ 

 
 
๒๐๔,๐๐๐ 

 
 
๒๐๔,๐๐๐ 

 
 
๒๐๔,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
พึงพอใจ ในระบบ
ระบายน้ าทีส่ะดวก
รวดเร็ว ไม่ท่วมขัง 

ประชาชน
สามารถระบาย
น้ าได้ สะดวก
รวดเร็ว  

กองช่าง 

 



  

๘๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

โครงการขยายไฟฟ้า จากวัด
บ้านหนองแดง ไปถึงหนอง
กระเบา หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. - ๓๕๐,๐๐๐ - 

- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๒ 
ขยายเขตไฟฟ้า ข้าง ร.ร.บ้าน
หนองสิม-หนองแดงไปโคก
ดอนหม่วย หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- ๓๕๐,๐๐๐ - 
- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๓ 
ขยายเขตไฟฟ้าสายโคกสูง, 
หนองศาลา ด้านข้าง ร.ร. 
บ้านหนองสิม-หนองแดง หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- 
๓๕๐,๐๐๐ 

- 
- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูมิ 

๔ 

ขยายเขตไฟฟ้าจากทีน่ายเดน่า 
สุทธิประภา ถึงทีน่ายบุตรดี  
ศิริวารินทร์ หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๘๐๐ ม. 

 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

๕ 
ขยายเขตไฟฟ้าจากท่ีนานาย
บุญมาก ถึงที่นานาย 
สุรจติร หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๘๐๐ ม. 

๓๐๐,๐๐๐ 
- 

- 
- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา 



  

๘๒ 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

ตัวช้ีวัด           
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๖ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จาก
สามแยก ถึงบ้านนายสว่าง 
ขัติยนนท์ หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ยาว ๔๐๐ ม. 

๑๕๐,๐๐๐ - 
- 

- 

 จ านวน
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนท่ี
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

7 

โครงการขยายเขตแรงต่ า หมู่
ที่ 3-4 บ้านท่าม่วง จาก
หอพักนฤมล ถึงบ้าน 
นายบรรเทา สุทธิประภา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขต 
แรงต่ า  
หมู่ที่ 3-4 

 

- - 

 

60,000 60,000 

 
 
 
- 

จ านวน
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนท่ี
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

8 

โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม
อุปกรณ์ควบคมุโฟโตส้วิทช์ 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าม่วง ถึงบ้าน
นากระตึบ (เส้นหลัง ม.ราชภฏั
ร้อยเอ็ด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการขยาย
เขตจ าหน่าย
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
พร้อมอุปกรณ์
ควบคุมโฟโต้
สวิทช์ หมู่ที่ 4 

 

- 
- 

 

60,000 60,000 

 
 
 
- 

จ านวน
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนท่ี
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ



  

๘๓ 
 

9 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาง
ประทุมมา  พลเยี่ยม ถึงแยก
บ้านนายอดิเรก  สุทธิประภา 
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๒๐๐ ม. 

- - 

 

๖๐,๐๐๐ - 

 
 

- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

10 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ จากบ้าน
นายทองทับ ยางศิลา ถึงนา
นายรัศมี ภมูิวรรณ  หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ยาว ๖๐๐ ม. 

- 
๑๘๐,๐๐๐ - 

- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

11 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จาก
บ้านนายทอง ทวีวัฒน์ ถึงประตู
ด้านหลัง ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด  
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ยาว ๖๐๐ ม. 

- 
๘๐,๐๐๐ - 

- 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่คีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

12 

ขยายไฟฟ้าเพื่อสายหนองแดง 
- บ้านหนองงู หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- - 
๓๕๐,๐๐๐ 

- 

 จ านวนครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                
เสลภูม ิ

13 

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน นาย
บุญเหรยีญ สรุะ ถึงถนนบ้าน
หนองส าราญ 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๒๐๐ ม. 

- - 
- 

๔๐,๐๐๐ 

 จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                 
เสลภูม ิ

 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 



  

๘๔ 
 

14 
ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายข้างวัดบ้าน
หนองสิม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. ๓๕๐,๐๐๐ - 

- 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                    
เสลภูม ิ

15 

ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
แดง จากวัดบ้านหนองสิม ถึง 
หน้าบ้านนายวัชรา เอกนาสิงห ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 

- - 

 
15,๐๐๐ 

 
15,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                    
เสลภูม ิ

16 
ขยายแนวเขตไฟฟ้า สายบ้าน
นากระตึบ - ดอนหาด หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. ๓๕๐,๐๐๐ - 

- 
- 

 
 

- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                    
เสลภูม ิ

17 
ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านดอน
หาด ถึงเขตต าบล 
ท่าม่วง สายหนองหลวง หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๔๐๐ ม. ๑๒๐,๐๐๐ - 

- 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                 
เสลภูม ิ

18 
ขยายแนวเขตไฟฟ้า จากนา
นายบุญเสรมิ ถึงนานาย
ประยรู หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. - - 

- 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ                  
เสลภูม ิ

19 
ขยายเขตไฟฟ้า สายดอนหาด 
ถึงหนองสิม-หนองแดง หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. ๓๕๐,๐๐๐ - 

- 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 



  

๘๕ 
 

20 

ขยายเขตไฟฟ้า สายดอนหาด 
ถึงหนองส าราญ  
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- - 

 

- ๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

- 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ      
เสลภูม ิ

21 

ขยายแนวเขตไฟฟ้า สายหนอง
ทุ่งชุม หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ - 

 

- - 

 
 

- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ        
เสลภูม ิ

22 

ขยายแนวเขตไฟฟ้าสายหนอง
เม็ก หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. ๓๕๐,๐๐๐ 

- 

 

- - 

 
 

- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ      
เสลภูม ิ

23 

ขยายเขตไฟฟ้าจากท่ีนาย
ประยงค์  ประเสริฐสังข์ ถึงที่
นายสุพรม  ประเสริฐสังข์  
หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- - 

 

- ๓๕๐,๐๐๐ 

 
 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ     
เสลภูม ิ

24 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย-วัด
ป่าศีลาราม บ้านนากระตึบ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า 
หมู่ 7 - - 

 

180,000 180,000 

 

- 
จ านวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ    
เสลภูม ิ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 

๒5 
ขยายเขตไฟฟ้าหน้าโรงเรียน
บ้านนากระตบึ ถึงบึงกระตึบ 
หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. ๓๕๐,๐๐๐ - 

- 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ    
เสลภูม ิ



  

๘๖ 
 

26 
ขยายแนวเขตไฟฟ้าจากข้าง 
หอพักไชยสิงห์ ถึงที่สาธารณะ 
หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๕๐๐ ม. - ๒๕๐,๐๐๐ 

- 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

 

27 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาย
สามแยก ร.ร.ท่าม่วงวิทยาคม 
ถึงที่สามแยกถนนท่าม่วง-ดอน
กอก,โคกกุง หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ยาว ๔๐๐ ม. - - 

 

๑๕๐,๐๐๐ - 

 
 

- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่คีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ  

28 

ขยายเขตไฟฟ้า จากทางแยก
บ้านนายสมเดช สุทธิประภา – 
นานายถาวร ประดาพล  
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- 
 
- 
 

 

๓๕๐,๐๐๐ - 

 
 
 

- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่คีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

29 

ขยายเขตไฟฟ้า จากท่ีนานาย
บุญเที่ยง  สุทธิประภาไปถึงที่
นานายดาว  ประดาพล 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

- ๓๕๐,๐๐๐ 

 

- 
 

- 

 
 
- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่คีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 

30 

ขยายเขตไฟฟ้า จากท่ีนานาย
บุญเที่ยง  สุทธิประภาไปถึงที่
นานายบุญจันทร์  ละคร  
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๕๐๐ ม. 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
- 

- 

 
 

- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่คีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

31 
ขยายเขตไฟฟ้า จากทางหลวง
ชนบท ถึงบ้านนายสมมรรค 
สหัสนา หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๖๐๐ ม. ๑๕๐,๐๐๐ - 

 

- 
 
 

- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ



  

๘๗ 
 

- 

32 

ขยายไฟฟ้าส่องสว่างจากวัด
สว่างรังษี ถึงบ้านนายประยรู 
สุริโย หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ยาว ๒๕๐ ม. ๓๐,๐๐๐ - 

 

- - 

 
 

- 

จ านวนครัวเรือน
ทีม่คีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

33 

ขยายไฟฟ้าส่องสว่างจากสี่
แยกหมู่ ๑๑ ไปยังวัดปา่ศิลา
ราม หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
ยาว๑,๑๑๐ ม. ๑๓๐,๐๐๐ - 

 

- - 

. 
- 

จ านวนครัวเรือนที่
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
เสลภูม ิ

34 ขยายเขตไฟฟ้าสายวดัป่าถึงที่
นานายเฉลมิ ประเสริฐสังข์ 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๖๐๐ ม. 

๑๗๐,๐๐๐ - - - - จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ    
 เสลภูม ิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

 

2565 
บาท 

35 ขยายเขตไฟฟ้า จากนานาย
ประยงค์ บาคาล ถึงนา 
นายสุพรม  ประเสริฐสังข์  
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว ๖๐๐ ม. 

- - ๑๗๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ

เสลภูม ิ

36 ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน 
นางหนูแพง ประเสริฐสังข์ –  
ที่นานายรันดี งามวิไล   หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า
ยาว๑,๐๐๐ ม. 

-  ๓๕๐,๐๐๐ -  จ านวนครัวเรือน
ทีม่ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ

เสลภูม ิ



  

๘๘ 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

1 
ขุดลอกหนองตาไข หมู่ ๑ เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองตา
ไข ขนาด ๕ ไร่ 
ลึก ๒ ม. 

- 
 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

2 

ปรับปรุงฝายน้ าล้น (ฝาย
ห้วยขามลา) 

เพื่อลดระดับน้ าจากการ
วางท่อท าถนน การระบาย
น้ าไม่สะดวกท าให้ระดับ
น้ าภายในห้วยขามลาสูง  

ปรับปรุงฝายน้ า
ล้น (ฝายห้วย
ขามลา) จ านวน 
1 แห่ง 

- 

 
 

- 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

จ านวนเกษตรกร
สามารถเพราะปลูก
ได ้

เกษตรกร
สามารถเพราะ
ปลูกได ้

กองช่าง 

37 ขยายเขตจ าหนา่ยไฟฟา้
สาธารณะ หมู่ที่ 11 จาก 
วัดสว่างรังสี ถึง  
วัดป่าศรีลาราม  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ขยายไฟฟ้า 
หมู่ 11 

- - 30,000 30,000 - จ านวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ

เสลภูม ิ

38 ไฟถนนส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ไฟถนนส่องสว่าง
พลังงาน
แสงอาทิตย์
ภายในต าบล 
ท่าม่วง 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง พลังงาน
จังหวัด 

39 ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในส านกังาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

ไฟถนนส่องสว่าง
พลังงาน
แสงอาทิตย์
ภายในต าบล 
ท่าม่วง 

- - 10,000,000 10,000,000 
 
 
 
 

10,000,000 อาคารที่มีไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง พลังงาน
จังหวัด 

40 โรงานผลิตไฟฟ้าในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมี                  
โรงานผลิตไฟฟ้าใน
ชุมชน 

โรงานผลิตไฟฟ้า
ในชุมชนต าบล
ท่าม่วง 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนครัวเรือน
ที่มโีรงงานผลิต
ไฟฟ้าในชุมชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง พลังงาน
จังหวัด 



  

๘๙ 
 

3 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรม หมู่ ๑-๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

บ่อบาดาล                
เพื่อการเกษตร 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

100,000 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

4 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าจากท่ีนา 
นาสงค์ เรียบถนนสาย 
ท่าม่วง – โคกกุง ถึงโนนอี
แป้ง หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

คลองส่งน้ า  
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 

- 

 
 

- 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

5 
ก่อสร้างคลองส่งน้ าจากท่ีนา 
นายเดชา สุทธิประภา ถึงนา
นายค าตัน หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

คลองส่งน้ า  
ยาว ๒,๐๐๐ ม. - 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 

2565 
บาท 

6 

ก่อสร้างคลองเชื่อม
คลอง ๒ ลงคลอง๑ 
บริเวณที่นานายหนู
เดิน ลงตามร่องระบาย
น้ า(ฮองรี) ถึงคลอง๑ 
 ที่นานายสังคม สุทธิ
ประภา หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรกรรมเพียงพอ 

คลองส่งน้ า 
ยาว ๓๐๐ ม. 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ กองช่าง 

7 
ขุดลอกหนองมะโงบ 
หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรกรรมเพียงพอ 

ขุดลอกหนอง
มะโงบ ขนาด - 

 
 
- 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน กองช่าง 



  

๙๐ 
 

๔ ไร่ ลึก ๒ 
เมตร 

การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

8 

ขุดลอกห้วยนากระตึบ 
จากท่ีนานางสุภาพร 
สุทธิประภา ถึงสะพาน
บ้านท่าม่วง –บ้าน 
หนองแดง หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรกรรมเพียงพอ 

ขุดลอกห้วยนา
กระตึบ ยาว 
๗๐๐ ม. - 

 
 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

9 

ขุดลอกหนองเพียง
โคตร หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรกรรมเพียงพอ 

ขุดลอกหนอง
เพียงโคตร ขนาด 
๖ ไร่ ลึก ๒ เมตร - 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 
 

กองช่าง 

 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 

2565 
บาท 

10 

ก่อสร้าง บล็อกคอนเวิรส์ 
สายบ้านหนองแดง 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้และน้ าไหล
สะดวก 

ก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์ส 

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนไร่นาที่
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

11 

ก่อสร้าง คสล.คอนเวิร์ส ข้ามล า
ห้วยนากระตึบ ที่นา นาย
ประสิทธิ์ สุทธปิระภา ตรงข้าม
กับนา นายพินิจ สุทธิประภา 
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้และน้ าไหล
สะดวก 

ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 

100,000 

 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนไร่นาที่
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก 

ประชาชน
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 



  

๙๑ 
 

12 

ขุดลอกหนองโป่ง หมู่ ๖ เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ขุดลอกหนอง
โป่ง ขนาด ๑๐ 
ไร่ ลึก ๒ เมตร 
 

400,000 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

13 

ขุดลอกหนองวอ หมู่ ๖ เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 
 

ขุดลอกหนอง
วอ ขนาด ๖ ไร่ 
ลึก ๒ เมตร 

250,000 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

14 

ขุดลอกเหมืองจากท่ีนา
นายนวล ถึงนา อ.ส าลี  
หมู่ ๖  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ยาว ๖๐๐ ม. 
กว้าง ๓ ม. 

- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 
 
 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔ 
 บาท 

 

๒๕๖5 
 บาท 

15 

ขุดลอกร่องเหมืองจากท่ีนา
นายทวีป สุทธิประภา ถึง 
หนองวอ หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 
 

ยาว ๕๐๐ ม. 
กว้าง ๓ ม. 

- 

 
 

๔๕,๐๐๐ 

 
 

๔๕,๐๐๐ 

 
 

๔๕,๐๐๐ 

 
 

๔๕,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

16 
ก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดกลาง หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 

ประปาบาดาล
ขนาดกลาง 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

17 

คลองระบายน้ าจาก
เส้นทางสายนากระตึบถึง
บ้านเหล่าแขมรอบไปถึง
บ้านนายหนูพร ประเสริฐ
สังข์ หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

คลองระบายน้ า
ยาว ๗๕๐ ม. 

- ๕๐,๐๐๐ 

 
 

50,000 ๕๐,๐๐๐ 

 
 

50,000 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 



  

๙๒ 
 

18 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น /บึง
กระตึบ แบบมรีะบบเปิด-
ปิด หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ฝายน้ าล้น แบบ
มีระบบเปิด-ปิด 

400,000 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

19 

ก่อสร้างฝายทดน้ า เริม่จาก
หนองกระตึบ ตามล าห้วย
กระตึบ หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ท่อ ๖๐x๑๐๐ 
จ านวน ๓๐๐ 
ท่อน 

- 

 
๔๕,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

20 

ขุดร่องน้ าสายที่นา 
นายศิริมา สุทธิประภา ถึง
ที่ห้วยขามลาตอนบน ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ยาว ๓๕๐ ม. 
กว้าง ๑.๕๐ ม. 

- 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

21 
ปรับปรุงท่อลอดคลองท่าม่วง 
๒ สายหลัก บริเวณที่นานาย
หนูเดิน หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ท่อลอดคลองท่อ 
PVC ๒๐x๔๐๐x
๒๕ 

- 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนที่น้ าใช้
ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
กรรมเพียงพอ 

กองช่าง 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

๒2 

ก่อสร้างคลองซอย จากท่ี
นานายทองพูล  สุทธิ
ประภา ถึงที่นานาย 
บุญรวม  ภมูิพันธ์ หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ท่อ ๖๐x๑๐๐ 
จ านวน ๓๐๐ 
ท่อน 

- 

 
๔๕,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 

 
๔๕,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

๒3 
ก่อสร้างคลองซอยจาก
สะพานข้ามคลอง ถึงท่ีนานา
ยลอง โพธิพันธ์  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ท่อ ๖๐x๑๐๐ 
จ านวน ๕๐๐ 
ท่อน 

- 
 
๗๕,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 

 
๗๕,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน กองช่าง 



  

๙๓ 
 

หมู่ ๙ การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

๒4 

ก่อสร้างคลองคุยกลาง หมู่ ๙ เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ท่อ pvc ขนาด 
๑๒ นิ้ว ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 

- 

๔๓๗,๕๐๐ ๔๓๗,๕๐๐ ๔๓๗,๕๐๐ ๔๓๗,๕๐๐ จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

25 

ปรับปรุงคลองสายดอนดู่                      
(เททับคาดคอนกรีต) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ปรับปรุงคลอง
สายดอนดู่ (เททับ
คาด              
คอนกรีต)ยาว 
๕๐๐ เมตร 

- 

 
๓๒๐,๐๐๐ 

 
๓๒๐,๐๐๐ 

 
๓๒๐,๐๐๐ 

 
๓๒๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

26 
ปรับปรุงคลองส่งน้ าสายโคก
บ้านเก่า              

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ปรับปรุงคลองส่ง
น้ าสายโคกบ้านเกา่             
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
กรรมเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

27 

ปรับปรุงท่อส่งน้ าสายดอนบ้าน
น้อย บ้านโคกกุง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ปรับปรุงท่อส่งน้ า
ยาว ๗๐๐ เมตร 
ท่อ ๑๒ นิว้ บอ่พัก
หายใจ ๕ แห่ง 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
กรรมเพียงพอ 

กองช่าง 



  

๙๔ 
 

28 
ท่อส่งน้ าคลองสายดอนกระ
ยอม ถึงบ้านนายสุรีย์ พลเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ท่อ ๔๐x๕๐ 
เมตร - 

 
๕๗,๐๐๐ 

 
๕๗,๐๐๐ 

 
๕๗,๐๐๐ 

 
๕๗,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
กรรมเพียงพอ 

กองช่าง 

29 

ท่อส่งน้ า จากดอนบ้านบอยถึง
นานายทวีศักดิ์ฟาร์ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ท่อ ๔๐x๕๐ 
เมตร 

- 

 
๕๗,๐๐๐ 

 
๕๗,๐๐๐ 

 
๕๗,๐๐๐ 

 
๕๗,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

30 

ขุดลอกเหมือง จากท่ีนานาย
ประสาท สุทธิประภา ถึงที่
นานายศิริพงษ์  สุทธิประภา 
หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ท่อส่งน้ าขนาด 
๔๐x๑๐๐ ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 

- 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมีน้ า
ใช้ในการเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

 
 
. 
 
 
 
 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

 บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
 บาท 

31 

ขุดร่องระบายน้ าสายที่นา
นายโกวิทย์  ขันชะลี ถึงที่นา
นายศักดิ์ศรี ภูมิวรรณ หมู่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ขุดร่องน้ ายาว 
๓๕๐ ม. กว้าง 
๑.๕๐ ม. 

- 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 



  

๙๕ 
 

32 

ขุดลอกหนองไข่ผ่ า   
หนองตาเหล่า หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ขุดลอกหนองไข่ผ่ า  
หนองตาเหล่า 
กว้าง ๗๐ เมตร 
ยาว ๙๐ เมตร ลึก 
๓ เมตร 

- 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

33 

ขยายไหล่คลองท่าม่วง 1 
จากท่ีนาคุณตาหมไีปท่ีนา
พ่อกอง สุทธิประภา หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ขยายไหล่คลอง
กว้าง ๓ เมตร 

ยาว ๗๐๐ เมตร 
- 

 
๖๕,๐๐๐ 

 
๖๕,๐๐๐ 

 
๖๕,๐๐๐ 

 
๖๕,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 

34 

โครงการขุดลอกหนองตาไข 
หมู่ 1 บ้านหนองสมิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอและมี
คุณภาพ 

ขุดลอกหนองตาไข 
(ช่วงที่ 1)ขนาด
กว้าง 49.00 
เมตร ความยาว 
56.00  เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร 
(ช่วงที่ 2)ขนาด
กว้าง 25.00 
เมตร ความยาว 
25.00  เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร 

449,000 

 
 
 
 
449,000 

 
 
 
 
449,000 

 
 
 
 
449,000 

 
 
 
 
449,000 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจร
ไปมา กองช่าง 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
 บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ บาท 
๒๕๖5 
 บาท 

35 
โครงการขุดลอก 
หนองบัว หมู่ 1  
บ้านหนองสิม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอและมี
คุณภาพ 

ขุดดินหนองบัว  ขนาดกว้าง 
13.00 เมตร  
ความยาว 114.00  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร 

- 203,000 203,000 203,000 
 

 

203,000 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



  

๙๖ 
 

36 

โครงการขุดลอกตาเหลา  
หมู่  3 บ้านท่าม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอและมี
คุณภาพ 

ขุดลอกหนองตาเหล่า (ช่วงที่ 
1)ขนาดกวา้ง 101 เมตร 
ความยาว 110.00  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.00  

- 

 
 
915,000 

 
 
915,000 

 
 
915,000 

 
 

915,000 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

37 

โครงการขุดลอก 
หนองสิม  
หมู่  5  บ้านหนองสิม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอและมี
คุณภาพ 

ขุดลอกหนองสิม   
ขนาดกวา้ง 30.00 เมตร 
ความยาว 60.00  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร 
 

- 248,000 

 
 

248,000 

 
 
 

248,000 

 
 

248,000 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

38 

โครงการขุดลอก 
หนองวอ 
หมู่  6  บ้านดอนหาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอและมี
คุณภาพ 

ขุดลอกหนองวอ  (ช่วงที่ 1)ขนาด
กว้าง 73.00 เมตร ความยาว 
100.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร13:59 Champ (ช่วงที่ 2)
ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ความ
ยาว 30.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 
4.00 เมตร 

- 

1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 จ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการ
คมนาคม สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว    ใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

39 

โครงการขุดลอกล าห้วย 
กระตึบ หมู่  7,8,11  
บ้านนากระตบึ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอและมี
คุณภาพ 

ขุดลอกล าหว้ย 
กระตึบ กว้าง  
6 เมตร ยาว 170 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
 

- 

 
 

465,000 

 
 

465,000 

 
 

465,000 

 
 

465,000 

จ านวนครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว    ใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
 บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓ 
 บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
 บาท 

40 

โครงการระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอต่อ
การท าการเกษตร 

ระบบสบูน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

- 

 
 

12,000,000 

 
 

12,000,000 

 
 

12,000,000 

  
 

12,000,000 

จ านวนครัวเรือน 
ที่มีการท า
การเกษตร 

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน

การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 



  

๙๗ 
 

ภายในต าบล 
ท่าม่วง 

41 

โครงการระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
สถานีสูบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอต่อ
การท าการเกษตร 

ระบบสบูน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
แบบสถานีสูบทั้ง 
3 สถาน ี

- 

 
 

- 

 
 

16,000,000 

 
 

16,000,000 

  
 

16,000,000 

จ านวนครัวเรือน 
ที่มีการท า
การเกษตร 

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน

การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

42 

โครงการระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

ระบบสบูน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
แบบระบบ
ประปา 5 แห่ง 

- 

 
 

- 

 
 

16,000,000 

 
 

16,000,000 

  
 

16,000,000 

จ านวนครัวเรือน 
ที่มีการท า
การเกษตร 

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน

การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลท่าม่วง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๑ แผนงานด้านการศึกษา  



  

๙๘ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

โครงการเตรยีมความพร้อมเข้า 
สู่ประชาคมอาเซียน (จ้างครู
ต่างชาติสอน) 

เพื่อให้นักเรียนและ
ประชาชนไดเ้รียนรู้
ภาษาต่างๆในกลุ่ม
อาเซียน 

นักเรียนท่ีเข้า
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน ๑๕๐ คน 

 
200,000 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าเรียนและ
สามารถอ่าน 
เขียน พูด ภาษา 
ต่างประเทศได ้

ประชาชนสามารถ
อ่าน เขียน พูด 
ภาษาต่างประเทศได ้ ส านักปลดั 

๒ 
โครงการเสรมิทักษะการเรียนรู้
นอกสถานท่ี (ทัศนศึกษา) 

เพื่อเพ่ิมทักษะใน
การเรยีนรู้ของเด็ก
นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ๓ แห่ง 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 
50,000 

จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมโครงการทัศน
ศึกษา 

เด็กเตรียมอนุบาล
เกิดการอยากเรียนรู ้ ส านักปลดั 

๓ โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดต้ระหนัก
ในระเบียบ วินัย 
สิทธิ หน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและชุมชน 

นักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลท่าม่วง 

 
20,000 

 
20,000 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 
จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
วันเด็ก 

เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักในระเบียบ 
วินัย สิทธิ หน้าที่ มี
ความรับผิด 
ชอบต่อตนเอง 
และชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๑ แผนงานด้านการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕65 
บาท 



  

๙๙ 
 

๔ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน  

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีต าบลท่าม่วง 

 
 
 

600,000 

 
 
๖0๐,๐๐๐ 

 
 
๖0๐,๐๐๐ 

 
 
๖0๐,๐๐๐ 

 
 
๖0๐,๐๐๐ 

จ านวนเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรยีน
ในเขตพื้นท่ีต าบล
ท่าม่วง 
 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลท่าม่วง
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๕ 

ค่าอาหารเสรมินม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารศึกษา 
ค่าอาหารเสรมินม 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีต าบลท่าม่วง 

 
 

700,000 

 
 
๗๐๐,๐๐๐ 

 
 
๗๐๐,๐๐๐ 

 
 
๗๐๐,๐๐๐ 

 
 
๗๐๐,๐๐๐ 

จ านวนเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ นักเรียน
ในเขตพื้นท่ีต าบล
ท่าม่วง 
 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลท่าม่วง
ได้รับอาหาร
กลางวันและ
อาหารเสริมนม
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

6 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองแดง หมู่ 5 

เพื่อให้มีการพัฒนา
เด็กเล็กไปสู่ชุมชน
อย่างทั่วถึง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม 

1,544,000 1,544,000 1,544,000 1,544,000 1,544,000 จ านวนเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ นักเรียน
ในเขตพื้นท่ีต าบล
ท่าม่วง 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีต าบล 
ท่าม่วง 

ส านักปลดั 

 
 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๒ แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 



  

๑๐๐ 
 

๑ 

ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ
ต าบลท่าม่วง 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลท่าม่วง 

 
210,000 

 
 

 
210,000 

 
210,000 

 
210,000 

 
210,000 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
บุญบั้งไฟ 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจ 

ส านักปลดั 

๒ 

ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
งานนมัสการพระธาตุพนม
จ าลอง วัดป่าสักดาราม 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

วัดป่าสักดาราม 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 

30,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมพิธ ี

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

๓ 

ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
งานบุญทอดเทียนพรรษา  

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

วัดต าบลท่าม่วง 
จ านวน ๗ แห่ง 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 

 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 

 
 

40,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงานบุญ
ทอดเทียนพรรษา 

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

 
๔ 

ส่งเสริมประเพณ ี
บุญผะเหวด  

เพื่ออนุรักษ์ขนบ 
ธรรมเนยีมประเพณี
ของท้องถิ่น 

ประเพณีบุญ             
ผะเหวดต าบล            
ท่าม่วง 

 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

10,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงานบุญ
ผะเหวด 

ประชาชนมีความ
เล่ือมศรัยศรัทธาใน
พุทธศาสนา 

ส านักปลดั 

๕ ส่งเสริมงานบุญคณูลาน 
(กุ้มข้าวใหญ่) 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

ประเพณีบุญคณู
ลานต าบลท่าม่วง 
 

 
 

1๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

10,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงานบุญ
คูณลาน 

ประชาชน
ตระหนักถึง
บุญคุณข้าว 

ส านักปลดั 

 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๒ แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔   
บาท 

2565 
บาท 



  

๑๐๑ 
 

๖ ส่งเสริมงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา  

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

ประเพณีแห่เทียน
พรรษา ต าบล 
ท่าม่วง 

 
 

150,000 

 

150,000 

 
 
150,000 

 
 
150,000 

 
 
150,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

๗ 

ส่งเสริมกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนพรรษา วันแม่ ๑๒ 
สิงหาและวันพ่อ ๕ ธันวา 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาน
บันพระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระชนพรรษา 
๑๒ สิงหา และ  
๕ ธันวา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

100,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมแสดง
ความจงกรักภักด ี

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในสถาน
บันกษัตริย ์

ส านักปลดั 

๘ 

ส่งเสริมการจัดงานอนุรักษ์
สืบสานประเพณีสงกรานต์  

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
วันสงกรานต์  
(รดน้ าด าหัว) 1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ 

 

1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ 

 
 
150,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงานวัน
สงกรานต์ (รดน้ า
ด าหัว) 

ประชาชนได้แสดง
ความเคารพและ
อนุรักษ์ประเพณ ี ส านักปลดั 

๙ 

ส่งเสริมประเพณ ี
วันลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประเพณีวันลอย
กระทง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
 

30,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมวันลอย
กระทง 

ประชาชนได้แสดง
ความคารวะน้ า
และอนุรักษ์
ประเพณ ี

ส านักปลดั 

 
 
 
 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๒ แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔   
บาท 

2565 
บาท 



  

๑๐๒ 
 

๑๐ ส่งเสริมงานประเพณีบญุ
เข้าปริวาสกรรม(บุญเดือน
อ้าย)  

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

ประเพณีบุญเขา้
ปริวาสกรรม 
(บุญเดือนอ้าย)  
บ้านนากระตบึ- 
นาเจรญิ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

๑๑ ส่งเสริมงานประเพณีบญุ
เดือนเจ็ด(บญุช าฮะ)  

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

ประเพณีบุญเดือน
เจ็ด(บุญช าฮะ) บ้าน
หนองสิม-หนองแดง  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงาน
ประเพณีบุญเดือน
เจ็ด(บุญช าฮะ) 

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

๑๒ ส่งเสริมงานประเพณีข้าว
ประดับดิน 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

ประเพณีบุญข้าว
ประดับดินบ้านดอน
หาด  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงาน
ประเพณีข้าว
ประดับดิน 

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

๑๓ ส่งเสริมงานประเพณีบญุ
ข้าวสาก 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

ประเพณีบุญข้าว
สากวัดบ้านหนอง
สิม-หนองแดง  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงาน
ประเพณีบุญข้าว
สาก 

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

 
 
 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๒ แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔   
บาท 

2565 
บาท 



  

๑๐๓ 
 

๑๔ ส่งเสริมงานประเพณีกวน
ข้าวทิพย์วันออกพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

ประเพณีกวนข้าว
ทิพย์วันออกพรรษา 
วัดบ้านท่าม่วง วัด
ป่าสีลาราม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมประเพณี
กวนข้าวทิพย์วัน
ออกพรรษา 

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

๑๕ ส่งเสริมงานประเพณ ี
ลงแขกด านา 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

ประเพณีลงแขก
ด านาต าบลท่าม่วง  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงาน
ประเพณีลงแขก
ด านา 

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

๑๖ ส่งเสริมงานประเพณ ี
ลงแขกเกี่ยวข้าว 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชุมชน 

ประเพณีลงแขก
เกี่ยวข้าวต าบล 
ท่าม่วง  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงาน
ประเพณีลงแขก
เกี่ยวข้าว 

ประชาชนมี
ความเลื่อมศรัย
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓.๒ แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 



  

๑๐๔ 
 

17 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

ส่งเสริมให้ประชาชน
ให้ได้ออกก าลังกาย 

เยาวชนต าบล 
ท่าม่วง 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ที่มาออกก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง ส านักปลดั 

๑8 
จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่อง
ออกก าลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ออกก าลังกาย 

ซื้อเครื่องออกก าลัง
กาย 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
จ านวนประชาชน
ที่มาออกก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง ส านักปลดั 

๑9 

 
 
 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
การเล่นกีฬา 
ส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกาย 

เยาวชนและ
ประชาชน จ านวน 
๑,๐๐๐ คน ร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพตดิ
ประจ าป ี

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนเด็ก เยาวชน
และประชาชน
ห่างไกล 
ยาเสพตดิและมี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ห่างไกล 
ยาเสพตดิและมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

20 

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
ระหว่างส่วนราชการ และ
กีฬาหน่วยงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้                          
บุคลกรของท้องถิ่นมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีของ ทต.
และสมาชิกสภาฯ  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

จ านวนข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีของ ทต.
และสมาชิกสภาฯมี
สุขภาพแข็งแรง 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีของ 
ทต.และสมาชิก
สภาฯมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

๒1 
โครงการแข่งขันกีฬา
ซุปเปอร์ลคีสัมพันธ์                            
ครั้งท่ี ๒ 

เพื่อส่งเสริมให้                          
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เยาวชนต าบล 
ท่าม่วง  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
จ านวนเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 
เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.๐1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลท่าม่วง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 



  

๑๐๕ 
 

๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

ส่งเสริมการแสดงความ
คิดเห็น การจัดท าเวที
ประชาคมและแผนชุมชน 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็น แสดง
ความต้องการใน
รูปแบบของการจัดท า
เวทีประชาคมและแผน
ชุมชน 

จัดเวทีประชาคม 
ในระดับหมูบ่้าน
และระดับต าบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมเวที
ประชาคมในระดับ
หมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

ประชาชนได้การ
แสดงความคิดเห็น 
แสดงความต้องการ
ในรูปแบบของการ
จัดท าเวที
ประชาคมและแผน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

๒ 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ ทต.
และหน่วยงาน 

ติดตั้งระบบ
กระจายเสียง
ข้อมูลข่าวสาร
ตามหมู่บา้น 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและรวดเร็ว ส านักปลดั 

๓ 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว หมู่บ้าน 

เพื่อให้การ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ได้ทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว 
หมู่บ้าน ๑๑ แห่ง 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 

ส านักปลดั 

 
๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) 



  

๑๐๖ 
 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

๔ 

สนับสนุนนติยสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ์ให้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ ์

นิตยสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์ 
จ านวน ๑๑ แห่ง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและรวดเร็ว ส านักปลดั 

5 

โครงการปรับปรุงห้อง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลท่าม่วง 

เพื่อให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลท่า
ม่วงจ านวน ๑ 
แห่ง 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 

 
 

3๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและรวดเร็ว ส านักปลดั 

6 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งกรณีที่มี
การเลือกตั้งใหม ่

จ านวนหมู่บ้าน 
11 แห่ง 

200,000 

 
 

200,000 

 

 
200,000 

 
 

200,000 

 
 

200,000 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในต าบลท่าม่วง 

ประชาชนในต าบล
ท่าม่วงได้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในต าบล 
ท่าม่วง 

ส านักปลดั 

7 

โครงการสนับสนุนการจัดงาน”
สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” 

เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญัญา 
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
 

ตกแต่งขบวนแห่
กระทงประทีป 
เมืองไพร 
 

 

3,000 

 
 

 

3,000 

 
 

 

3,000 

 
 
 

3,000 

 
 
 

3,000 

จ านวนผู้มารว่ม
กิจกรรม 

เป็นการอนุรักษ์
และสืบทอด
วัฒนธรรมเป็นการ
รักษาเอกลักษณ์ 
จ.ร้อยเอ็ด 

ส านักปลัด 

8 

โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
อปท.                         

เพื่อเป็นศูนย์ปฎิบัตกิาร
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.                         

ศูนย์ปฎิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอื
ประชาชนของอปท.                         

 
 

8,000 

 
 
 

8,000 

 
 
 

8,000 

 
 
 

8,000 

 
 
 

8,000 

ร้อยละที่ประชาชนพึง
พอใจ 

เป็นศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.                         ส านักปลดั 

เทศบาล
ต าบลเสลภูม ิ

๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน  
 



  

๑๐๗ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์และปีใหม ่

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนและให้บริการ
ประชาชน 

ตั้งจุดสกดั  
จุดบริการช่วงเทศกาล
วันข้ึน 
ปีใหม่ สงกรานต ์

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 

 
 
5๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ที่ได้รับบริการและ
มีความปลอดภัย
ในการสัญจรช่วง
เทศกาล 

ประชาชนที่ได้รับ
บริการและมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรช่วงเทศกาล 

ส านักปลดั 

๒ 

ฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ ๔ เพื่อเพ่ิมจ านวน  
อปพร.ให้พร้อมใน
การปฏิบัติงานท้ัง
ต าบล 

ฝึกอบรม อปพร.รุ่น ๔ 
จ านวน ๕๐ คน  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวน  
อปพร.ให้พร้อมใน
การปฏิบัติงานท้ัง
ต าบล 

ประชาชนได้รับ
บริการจาก อปพร.
และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

๓ 

ฝึกทบทวน อปพร. เพื่อเพ่ิมพูนทักษะ 
และทบทวนความรู ้

อปพร.ต าบลท่าม่วง 
จ านวน ๑๑๒ คน  

๘๐,๐๐๐ 
 

 
๘๐,๐๐๐ 

 

 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

 
 
๘๐,๐๐๐ 

อปพร.ไดเ้พิ่มพูน
ทักษะ และ
ทบทวนความรู ้

ประชาชนได้รับ
บริการจาก                         
อปพร.และมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

๔ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
CCTV ให้ครอบคลมุทั้ง
ต าบล 

เพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภัยและ
ป้องกันอันตรายทั้ง
จากภายในและ
ภายนอก  

ติดตั้ง CCTV จ านวน 
๑๐ จดุ 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
๖๐๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ปลอดภัยและ
ป้องกันอันตราย
ทั้งจากภายในและ
ภายนอก 

ปลอดภัยและป้องกัน
อันตรายทั้งจาก
ภายในและภายนอก ส านักปลดั 

 
 
 
๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
 ๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน  
 



  

๑๐๘ 
 

 

 
๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑   
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ บาท 
๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๕ 

ติดตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบสี่แยก ทางโค้ง 
ทางเข้าชุมชนจุดเสี่ยงท่ี
เกิดอุบัติบ่อย 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

สัญญาณไฟกระพริบ 
จ านวน ๖ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ส านักปลดั 

๖ 
ติดตั้งกระจกนูน จุด
เสี่ยงท่ีเกิดอุบตัิบ่อย 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

กระจกนูน จ านวน 
๑๐ แห่ง ๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ส านักปลดั 

๗ 
ติดตั้งแผ่นชะลอ
ความเร็ว 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

ชะลอความเร็วจ านวน 
๑๐ แห่งฯละ ๒ แผ่น ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ส านักปลดั 

๘ 

จัดซื้อรถดับเพลิง 
จ านวน  ๑ คัน 

เพื่อช่วยเหลือและ
ป้องกันการสูญเสีย
ทรัพย์สิน  

รถดับเพลิง จ านวน  ๑ 
คัน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน ส านักปลดั 

๙ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานของ 
อปพร. 

วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ถัง
ดับเพลิง ไฟฉาย โทรโข่ง 
เส้ือสะท้อนแสง นกหวีด 
ป้ายสัญญาต่างๆ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน ส านักปลดั 



  

๑๐๙ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑   
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๑๐ 

ก่อสร้างอาคารทีต่ั้งศูนย์
สั่งการ ปฏิบัติงาน                    
อปพร. 

เพื่อใช้ในกิจการ
งานป้องกันและสั่ง
การ 

อาคารปฏิบตัิงาน
ศูนย์สั่งการ  
อปพร. 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
ได้สะดวกและสั่ง
การได้ทันที 

ประชาชน
สามารถติดต่อ
ราชการได้
สะดวกและสั่ง
การได้ทันที 

ส านักปลดั 

๑๑ 

จัดซื้อเครื่องดับเพลิง 
(เครื่องพ่นน้ าขนาดเล็ก
แบบสะพายหลัง) 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
เดือดร้อนจากเหตุ
เพลิงไหม ้

เครื่องดับเพลิง 
(เครื่องพ่นน้ าขนาด
เล็กแบบสะพาย
หลัง)จ านน ๔ 
เครื่อง 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชนท่ี
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนที่
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 



  

๑๑๐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๑ 
การควบคุมและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อทราย 
อะเบทและสาร
พ่นหมอกควัน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
มีปลอดภัยไม่ป่วย
เป็นไข้เลือดออก 

ประชาชนมี
ปลอดภัยไม่ป่วย
เป็นไข้เลือดออก 

ส านักปลดั 

๒ 

โครงการควบคมุ
ประชากรสัตว์เลี้ยง 

เพื่อช่วยเหลือดูแล
สุขภาพและท าหมัน
คุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

ประชากรสัตว์
เลี้ยงได้รับวัคซีน
เพื่อการควบคุม 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 
๕๐,๐๐๐ 

จ านวนสัตว์เลี้ยง
ไม่เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค 

ส านักปลดั 

3 

ก่อสร้างสวนสุขภาพ
ประจ าต าบลท่าม่วง 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้พักผ่อนและออก
ก าลังกาย 

สวนสุขภาพ
ประจ าต าบล ๑ 
แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ที่มาออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

4 

โครงการอบรมเยาวชน  
ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็ก นักเรียน
เยาวชนต าบล 
ท่าม่วงได้ตระหนัก              
ถึงโทษของยาเสพติด 

เด็กนักเรยีน 
เยาวชนภายใน
ต าบลท่าม่วง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 

เยาวชนไดร้ับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

เด็ก นักเรียน เยาวชน 
ต าบลท่าม่วงได้รู้ถึง
โทษของสิ่งเสพติด 

 ส านักปลัด 

5 

โครงการหน่วยบริการ
แพทย์ฉุกเฉินต.ท่าม่วง 

เพื่อบริการประชาชน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ 

จัดหน่วยบริการ        
แพทย์ฉุกเฉิน                   
จ านวน ๑ แห่ง 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

 

 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 

ประชาชนไดร้ับ
บริการให้ความ
ช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

6 
จัดชื้อรถเก็บขยะ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พานพาหนะ

ในการเก็บขนขยะ ให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับปริมาณขยะที่
เกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบ 

จัดซื้อครุภัณฑ์พาน
พาหนะในการเก็บขน
ขยะ จ านวน 1 คัน 

2,400,000 
 
2,400,000 

 
2,400,000 

 
2,400,000 

 
2,400,000 

จ านวนประชาชนใน
เขตต าบลท่าม่วง 

มีครุภัณฑ์ยานพาหนะใน
การก าจัดขยะมูลฝอย
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส านักปลดั 

 
๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 



  

๑๑๑ 
 

๔.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 

2565 
บาท 

6 

โครงการกินอยู่ รูค้ิด 
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชน                             
มีความรู้ความเข้าใจ            
การเปลี่ยนวิถีชีวิต” 
ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า
เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้คงอยู่ 

จัดอบรมโครงการ 
กินอยู่ รู้คิด เป็น
มิตรสิ่งแวดล้อม 

10,000 

 
 
 

 
10,000 

 
 

 
10,000 

 
 

 
10,000 

 
 

 
 

10,000 

 
จ านวนประชาชน      
ที่เข้าร่วมฝึกอบรม 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
เปลี่ยนวิถีชีวิต” ใช้
ชีวิตอยา่งรู้คุณค่า
เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้
คงอยู่ 

 
ส านักปลดั 

7 

โครงการอบรม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
การบริโภค 

เพื่อให้ประชาชน                             
มีความรู้ความเข้าใจ 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
การบริโภค         

จัดอบรมโครงการ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภค 

10,000 10,000 10,000 10,000 

 
 
 
10,000 

 
จ านวนประชาชน      
ที่เข้าร่วมฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริโภค 
 

ส านักปลดั 

8 

โครงการต าบลสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนงาน
นโยบายสาธารณะงาน
สสส. 

ขับเคลื่อนงาน
นโยบาย
สาธารณะงาน
สสส. 

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

 
 
 
 

30,000 

จ านวนประชาชน      
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
โครงการต าบลสุข
ภาวะ 

ส านักปลดั 

9 

โครงการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน
สุนัขและแมว 

เพื่อช่วยเหลือดูแล
สุขภาพสุนัขและแมว 

ประชากรสัตว์
เลี้ยงได้รับวัคซีน
เพื่อการควบคุม 3๐,๐๐๐ 

 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 

3๐,๐๐๐ 

 
 

30,000 

จ านวนสัตว์เลี้ยง
ได้รับวคัซีนเพิ่ม
มากขึน้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากโรค ส านักปลดั 

๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๓  แผนงานสาธารณสุข 



  

๑๑๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 

2565 
บาท 

10 

โครงการคดัแยกขยะต้นทาง
แบบชุมชนมีส่วนร่วม 

เพื่อให้มีการเตรียม
ความพร้อมให้กับ
ประชาชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทางเพื่อ
รองรับการจดัการขยะ
รูปแบบใหม ่

ประชาชนต าบล 
ท่าม่วง 

 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 
 

50,000 

จ านวนประชาชน      
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
โครงการคดัแยกขยะ
ต้นทางแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม 

ส านักปลดั 

11 

โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องเอดส์ในเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องเอดส ์

ประชาชน 
เยาวชนต าบล 
ท่าม่วง 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

จ านวนประชาชน
และเยาวชนที ่
เข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองเอดส์ 
เพศศึกษา และอนามัย
เจริญพันธ์สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กบั
ครอบครัว ชุมชน สังคม
ได้ 

ส านักปลดั 

12 

ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข
มูลฐานประจ าต าบล  
(อสม.) 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
แก่ อสม. 

อสม.ต าบล 
ท่าม่วง 

๑65,๐๐๐ ๑65,๐๐๐ 

 

๑65,๐๐๐ ๑65,๐๐๐ 

 
 

165,000 

จ านวน อสม. 
ที่พร้อมปฏิบัติ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

อสม.มีความพร้อม
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน ส านักปลดั 

13 
 

ส่งเสริมการด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ
สาธารณสุข 

ประชาชน
ต าบลท่าม่วง 

220,000 220,000 

 

220,000 220,000 

 
 
220,000 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้าน 
สาธารณสุข ส านักปลดั 

 
๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



  

๑๑๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

1 

โครงการอบรมส่งเสรมิ
การทอเสื่อกก 

เพื่อให้ประชาชน                             
มีความรู้ความเข้าใจ            
ในการท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์,ชีวภาพ 

จัดอบรมโครงการ
อบรมส่งเสริมการทอ
เสื่อกกในท้องถิ่น ๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน      
ที่เข้าร่วมฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการทอ
เสื่อกก 

ส านักปลดั 

2 

โครงการอบรมส่งเสรมิ
การทอผ้าไหม,ผ้าฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชน                             
มีความรู้ความเข้าใจ            
ในการทอผ้าไหม   ,
ผ้าฝา้ย 

จัดอบรมโครงการ
อบรมส่งเสริมการทอ
ผ้าไหม,ผา้ฝ้าย ๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน      
ที่เข้าร่วมฝึกอบรม 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ทอผ้าไหม,ผ้าฝ้าย 

ส านักปลดั 

3 

โครงการอบรมส่งเสรมิ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ            
ในการส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพ 

จัดอบรมส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

จ านวนเกษตรกรที่
เข้าร่วมฝึกอบรม 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ปุ๋ยหมักอินทรีย์
,ชีวภาพ 

ส านักปลดั 

4 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตต าบล
ท่าม่วง 

10๐,๐๐๐ 

 
 

10๐,๐๐๐ 

 
 

10๐,๐๐๐ 

 
 

10๐,๐๐๐ 

 
 

10๐,๐๐๐ 

จ านวนผู้สูงอายุใน
เขตต าบล 
ท่าม่วง 

ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอาย ุ

ส านักปลดั 

 
 
 
 
๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



  

๑๑๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

5 

โครงการจดังานวัน
ผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ ์สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

ผู้สูงอายุในเขต 
ทต.ท่าม่วง 

50,000 50,000 

 

50,000 50,000 

 

 
50,000 

จ านวนผู้สูงอาย ุ
ในเขตทต.ท่าม่วง
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุ มสี่วนร่วม
ในการอนุรักษ ์ 
สืบสานประเพณีอันดี
งาม 

ส านักปลดั 

6 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ
ต าบลท่าม่วง 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้
พิการต าบลท่าม่วง 

ผู้ด้อยโอกาส/ 
ผู้พิการต าบล 
ท่าม่วง 10,000 10,000 

 

10,000 10,000 

 
 
 

10,000 

จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส/ 
ผู้พิการต าบล 
ท่าม่วงที่ได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ผู้ด้อยโอกาส/ 
ผู้พิการต าบลท่าม่วง
ที่ได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

7 

โครงการอบรมca/cm 
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายไุนพ้ืนท่ีต าบล
ท่าม่วง 

เพื่อให้อาสาสมคัร
ดูแลผูสู้งอายุมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลผู้สูงอาย ุ

อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุต าบล 
ท่าม่วง 10,000 10,000 

 

10,000 10,000 

 
 
10,000 

จ านวน
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุต าบล 
ท่าม่วงที่เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายไุด้รับความรู้
ความเข้าใจในการ
อบรม 

ส านักปลดั 

8 

โครงการอบรมชุมชน
คุณธรรม/จริยธรรม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มโีอกาสปฏิบัติ
ธรรมและมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

ประชาชนต าบล 
ท่าม่วง 

10,000 10,000 

 

10,000 10,000 

 
 
 

10,000 

จ านวนประชาชน
ต าบลท่าม่วงที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนไดม้ีโอกาส
ปฏิบัติธรรมและมี
คุณธรรมจริยธรรม
และเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชุมชน 
 

ส านักปลดั 

 
 
 



  

๑๑๕ 
 

๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

9 โครงการอบรมการ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ
มีความรู้ความเข้าใจ            
ในการส่งเสริม 
อาชีพ 

จัดอบรมส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพ 

40,000 

 
 
40,000 

 
 
40,000 

 
 
40,000 

 
 
40,000 

จ านวนผู้สูงอายุ                    
ที่เข้าร่วมฝึกอบรม 

ผู้สูงอาย ุ
มีความรู้ความ
เข้าใจ            
ในการส่งเสริม 
อาชีพ 

ส านักปลดั 

10 โครงการอบรมสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีสุขภาพท่ีด ี

จัดอบรมส่งเสริม 
สุขภาพ  

40,000 

 
 

40,000 

 
 

40,000 

 
 

40,000 

 
 
40,000 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมฝึกอบรม 

เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจใน
การท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์,ชีวภาพ 

ส านักปลดั 

11 

โครงการการส่งเสรมิ
การบ าบัดฟื้นฟูผูเ้สพ/ผู้
ติดยาเสพตดิและ
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บ าบัด 

เพื่อบ าบัดรักษาผู้
เสพยาเสพตดิให้เป็น
ปกติ 

ประชาชนผู้ตดิยา
เสพติดต าบลท่าม่วง 

10,000 10,000 

 

10,000 10,000 

 
 
 

10,000 
จ านวนประชาชน
ต าบลท่าม่วงที่เข้า
ร่วมโครงการ 

บ าบัดรักษาผู้เสพ
ยาเสพตดิให้เป็น
ปกติ ไม่หวน
กลับไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
อีก 

ส านักปลดั 

 

 
 

 
๔.  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



  

๑๑๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

2565 
บาท 

12 

สนันสนุนเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน 

ผู้สูงอายุในเขต 
ทต.ท่าม่วง 

7,250,๐๐๐ 7,250,๐๐๐ 

 

7,25๐,๐๐๐ 

 
 
7,25๐,๐๐๐ 

 
 
7,25๐,๐๐๐ 

ผู้สูงอายุในเขต 
ทต.ท่าม่วง 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การจัด
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 

13 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

เพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่ผู้
พิการ 

ผู้พิการในเขต 
ทต.ท่าม่วง ๑,๗50,๐๐๐ ๑,๗50,๐๐๐ 

 
๑,๗50,๐๐๐ 

 
๑,๗50,๐๐๐ 

 
๑,๗50,๐๐๐ 

ผู้พิการในเขต 
ทต.ท่าม่วง 

ผู้พิการได้รับ
การจัด
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 

14 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
ทต.ท่าม่วง ๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตทต.ท่าม่วง 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการจัด
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 

15 

ส่งเสริมการกลุ่มสตรี
และกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพ 
 ๑๑ กลุม่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

100,000 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

 
 
 

กลุ่มอาชีพ
ต าบล 
ท่าม่วง 

 
 
 
 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 



  

๑๑๗ 
 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
๕.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
 ๕.๑ แผนงานด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

รณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ป่าสงวน
แห่งชาติ ดงหันและป่า
ชุมชน 

เพื่ออนุรักษ์ป่า
สงวนแห่งชาติ ดง
หันและป่าชุมชน  

จัดกิจกรรม
รณรงค์ การเก็บ
ขยะและปลูกป่า
ดงหันและป่า
ชุมชน 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
๒๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ การเก็บ
ขยะและปลูกป่า
ดงหันและป่า
ชุมชน 

ประชาชนเกิด
ความหวงแหน
ป่าไม้ของ
ตนเองเป็น
แหล่งอาหาร
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

๒ 

โครงการปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรต ิ

เพื่อปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ 

ประชาชนและ
หน่วยงานใน
ต าบลท่าม่วงร่วม
กิจกรรมปลูกป่า 
๑,๐๐๐ ต้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 
 
๕๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
และหน่วยงานใน
ต าบลท่าม่วงร่วม
กิจกรรมปลูกป่า 
จ านวน ๔๐๐ คน 

ประชาชนและ
หน่วยงานใน
ต าบลท่าม่วง
ร่วมกิจกรรม
ปลูกป่า  

ส านักปลดั 

3 

โครงการอบรมการท า
ปุ๋ยหมักอินทรีย์, 
ชีวภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ            
ในการท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์,ชีวภาพ 

จัดอบรมการท าปุ๋ย
หมักอินทรีย์,ชวีภาพ
ให้กับเกษตรกรใน
ท้องถิ่น 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
๓๐,๐๐๐ 

จ านวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมฝึกอบรม 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
ปุ๋ยหมักอินทรีย์
,ชีวภาพ 

ส านักปลดั 

 
๕.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
 ๕.๑ แผนงานด้านการเกษตร 



  

๑๑๘ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒  
บาท  

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

4 

โครงการอบรมส่งเสรมิ
การเพาะเห็ดใน
โรงเรือน 

เพื่อให้ประชาชน                             
มีความรู้ความเข้าใจ            
ในการเพาะเห็ดใน
โรงเรือน 

จัดอบรม
โครงการอบรม
ส่งเสริมการเพาะ
เห็ดในโรงเรือน 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
๓๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน      
ที่เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการเพาะ
เห็ดในโรงเรือน 

ส านักปลดั 

5 

โครงการแปรรูป 
สิ่งปฎิกูลเป็นปุ๋ยอินทรีย ์

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การแปรรูปสิ่งปฎิกูลเป็น
ปุ๋ยอินทรีย ์

จัดอบรมการ
แปรรูปสิ่งปฎิกูล
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการแปร
รูปสิ่งปฎิกูลเป็น
ปุ๋ยอินทรีย ์

ส านักปลดั 

6 

ส่งเสริม สนับสนุนพันธุ์
สัตว์น้ าปล่อยตามแหล่ง
น้ าสาธารณะในต าบล
ให้เพียงพอ 

เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารของคนใน
ชุมชน 

ปล่อยปลา 
จ านวน ๑๐๐ ถุง 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
๔๐,๐๐๐ 

จ านวนประชาชน
ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ การเก็บ
ขยะและปลูกป่า
ดงหันและป่า
ชุมชน 

ประชาชนเกิด
ความหวงแหน
ป่าไม้ของ
ตนเอง 

ส านักปลดั 

7 
จัดชุดปฏิบตัิการเวร
ยามเฝ้าระวังการ
ลักลอบตดัไม้ป่าดงหัน  

เพื่อให้ป่าดงหันยังคงมี
ไม้ขนาดใหญ่และเป็น
ที่อาศัยของสัตว์ปา่ 

อปพร.ออกตรวจ
ป่าดงหัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

ป่าดงหันมีความอุดม
สมบูรณ์มีสัตว์ป่ามา
พักอาศัยจ านวน
ต้นไม้ถูกตัดลดลง 

ป่าดงหันมี
ความอุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 

8 

จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืช 
พันธ์สัตว์  ท่ีมีคุณภาพ
และเพียงพอ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เมลด็พันธ์ุพืช พันธ์
สัตว์  ที่มีคุณภาพ 

ประชาชนต าบล
ท่าม่วง จ านน 
๒๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับเมลด็พันธ์ุ
พืช พันธ์สัตว์  ที่มี
คุณภาพ 

ประชาชนมี
เมลด็พันธ์ุพืช 
พันธ์สัตว์  ท่ีมี
คุณภาพ 

ส านักปลดั 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑  แผนงานด้านการเกษตร 



  

๑๑๙ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

9 

จัดฝึกอบรมเกษตรกรตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนไดด้ าเนิน
ตามแนว
พระราชด าริอย่าง
ถูกวิธี 

ประชาชน
ต าบลท่าม่วง 
จ านนวน ๑๕๐ 
คน 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมฝึกอบรมได้
น าแนว
พระราชด าริไป
ปฏิบัต ิ

ส านักปลดั 

10 

จัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
แก่ประชาชนต าบลท่าม่วง 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการท า
ปุ๋ยหมักไว้ใช้ 

ประชาชน
ต าบลท่าม่วง 
จ านนวน ๑๕๐ 
คน 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมฝึกอบรม 

ประชาชนลด
ภาระในการซื้อ
ปุ๋ยเคม ี

ส านักปลดั 

11 

ส่งเสริมการแปรรูปข้าว
หอมมะลิปลอดสารพิษ 

เพื่อแปรรูปข้าวหอม
มะลฯิ ให้มี
มูลค่าเพิม่มากข้ึน 

เครื่องแปรรูป/
เครื่องสีข้าว
กล้อง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนท่ีร่วม
โครงการมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
จากการขาย
ข้าวหอมมะลิที่
แปรรูปแล้ว 

ส านักปลดั 

12 

โครงการปลูกข้าวหอมมะลิ 
แปลงไร่นาสวนผสม  
(ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด) 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการปลูกข้าวหอม
มะลิ ปลอดสารพิษ  

แปลงไร่นา
สวนผสม 
จ านวน ๑๑ ไร ่ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวน
ประชาชน 
หน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
เรียนรู้การปลูก
ข้าวหอมมะลิ
ปลอดสารพิษ 

ส านักปลดั 

13 
โครงการเกษตรปลอดภยั 
กายจิตผ่องใส สมุนไพร
ล้างพิษ 

เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
ปลอดจากสารเคม ี

ประชาชน
ต าบลท่าม่วง  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
บริโภคอาหาร
ปลอดสารเคมี 

ส านักปลดั 

 
แบบ ผ.๐๑ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  



  

๑๒๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลท่าม่วง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
๕.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
 ๕.๑ แผนงานด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

14 

โครงการศูนย์เรยีนรู้และ
ส่งเสริมโครงการตาม 
ศาสตร๋พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อใหเ้กษตรได้เรียนรู้
และส่งเสรมิโครงการ
ตามศาสตร๋พระราชา
สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ประชาชนและ
หน่วยงานใน
ต าบลท่าม่วงได้
เรียนรู้ในการท า
การเกษตร 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

 
 
80,000 

จ านวนประชาชน
และหน่วยงานใน
ต าบลท่าม่วงได้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนและ
หน่วยงานในต าบล
ท่าม่วงได้รับความรู้
ในการท า
การเกษตร 

ส านักปลดั 

15 

โครงการไถกลบตอซังข้าว ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนรวมถึงมลพิษทาง
อากาศจากการเผาตอ
ซังข้าว 

ประชาชนต าบล
ท่าม่วง  

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
 

30,000 

จ านวนประชาชน
และหน่วยงานใน
ต าบลท่าม่วงได้ร่วม
กิจกรรม 

เป็นการเพิ่มประสิทธิ
ภาและลดปริมาณการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยเพิ่ม
ความต้านทานการ
เปลี่ยนแปลงความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน 

ส านักปลดั 

16 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ
สมเด็จพระเทพฯ(อพ.สธ.) 

เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และท าให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ  
ที่มีอยู่ในประเทศไทย 

ประชาชนต าบล
ท่าม่วง 

 
10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

จ านวนประชาชน
และหน่วยงานใน
ต าบลท่าม่วงได้ร่วม
กิจกรรม 

สร้างจิตส านึก ให้
เยาวชน บุคคลทั่วไป
ให้เข้าใจถึงความส าคัญ
และประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช รูจ้ักการ
น าไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 

                                                                                                                                                                                                
   แบบ ผ.๐๑ 



  

๑๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
๖ .ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษ ี

เพื่อให้ประชาชน
ที่มาใช้บริการได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ระบบแผนทีภ่าษี
ล่าสดุ  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
200,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ 

ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ 

กองคลัง 

๒ 

จัดตั้งศูนย์บริการ
อินเตอร์เนต็ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้

จัดตั้ง
ศูนย์บริการ
อินเตอร์เนต็ 
 ๑ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

100,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ 

ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ 

ส านักปลดั 

๓ 

จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
บริหารจดัการ 

วัสดุ  อุปกรณ์
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

200,000 

ประชาชนมาใช้
บริหารไดร้ับการมี
เครื่องอ านวย
สะดวก 

ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
 
 
 



  

๑๒๒ 
 

๖ .ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๔ 

โครงการพัฒนาเพิม่พูน
ประสิทธิภาพบุคลากร
ของเทศบาล 

เพื่อให้ข้าราชการ 
พนักงานและสมาชิก
สภาฯมีความรู้และ
ช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง 

ข้าราชการ 
พนักงานและ
สมาชิกสภาฯ ๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
200,000 

จ านวนประชาชน
ที่มาใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ 

ประชาชนท่ีมาใช้
บริการเกดิความ
พึงพอใจ ส านักปลดั 

 ๕ 

โครงการพัฒนาเพิม่พูน
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 

เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพ
ในการท างานของ
องค์กร 

ข้าราชการ 
พนักงานและ
สมาชิกสภาฯ 50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

ข้าราชการ
พนักงาน 
ได้เพิ่มพูน
ศักยภาพในการ
ท างานของ
องค์กร 

สามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
การบริหารงาน
คลังให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 



  

๑๒๓ 
 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ รักษาความม่ันตงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
๖ .ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

6 

โครงการฝึกอบรมทาง
วินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อใหพ้นักงาน
ส่วนท้องถิ่นมี
ความรู้ในระเบียบ
วินัย 

คณะผู้บริหาร 
สมชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล 10,000 

 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

10,000 

คณะผู้บริหาร 
สมชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาล 
มีความรูเ้พิ่มมากข้ึน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล สามารถ
น าความรู้มาปรับใช้
ในการท างานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
ส านักปลดั 

7 

โครงการฝึกอบรมการ
ใช้บริการประชาชน
ด้วยหลักคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อใหพ้นักงาน
ส่วนท้องถิ่นมี
ความรู้ในในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฎิบัติงาน
และการด ารงชีวิต 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล 

 
10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาล 
มีความรูเ้พิ่มมากข้ึน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาล 
สามารถน าความรู้มา
ปรับใช้ในการท างาน
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ส านักปลดั 

 
๖ .ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 



  

๑๒๔ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

8 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได ้

เพื่อให้ประชาชน
ที่มาใช้บริการได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนต าบล 
ท่าม่วง  

10,000 

 
 

10,000 

 
 

10,000 

 
 

10,000 

 
10,000 

จ านวนประชาชนที่
เข่าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได ้

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 



  

๑๒๕ 
 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 

7.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน
เทศบาลต าบลท่าม่วง 

เพื่อใหชุ้มชนได้
ส่งเสริมการเรียนรู้
การท่องเที่ยวตาม
วิถีชุมชน 

ประชาชน
ต าบล 
ท่าม่วง 

30,000 
 

 
 
 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 

30,000 

คณะผู้บริหาร 
สมชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล มี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล สามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ใน
การท างานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
ส านักปลดั 

 

 

 
 

 
แบบ ผ.๐2 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

 



  

๑๒๖ 
 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๗.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

2 
ส่งเสริมจัดท าตลาด
ชุมชนในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจ าหน่าย
สินค้า มีเพิ่มรายได ้

จัดตั้งตลาด
ชุมชน ๑ แห่ง
ในพื้นที่ต าบล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

200,000 
ครัวเรือนท่ีขาย
สินค้าและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลดั 

3 

โครงการตลาดน้ าชุมชน เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีขายผลผลิต
ทางการเกษตรและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ต าบล 

ตลาดน้ าต าบล 
ท่าม่วง (ห้วย
ขามลา) ๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

ครัวเรือนท่ีขาย
สินค้าและมีรายได้
เพิ่มขึ้นประชาชน
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

 



 

๑๒๗ 
 

                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      แบบ ผ.๐2/1 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า  การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประส
งค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๑ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย 
หนองแดง -หนองงู 
หมู่ที่ ๕ (เช่ือมต าบล
ท่าม่วงกับ ต าบล
หนองหลวง) กว้าง ๖ 
เมตร ระยะทางยาว 
๒,๕๐๐  เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร                            

- มีถนนใน
การสัญจร
และขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรท่ีดี
และสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ถนนลาดยาง                              
กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทางยาว 
๒,๕๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ 
เมตร 

10,000,000 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
10,000,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชน ที่มี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน  
ได้รับ 
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ 
สัญจรไปมา อบจ.ร้อยเอ็ด 

๒ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้าน 
ท่าม่วง - บ้านดอน
กอก (เชื่อมต าบลท่า
ม่วงกับ ต าบล 
เกาะแกว้)  กว้าง  ๘ 
เมตร ระยะทางยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร 

มีถนนใน
การสัญจร
และขนถ่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรท่ีดี
และสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๖ เมตร                                        
ระยะทางยาว  
๒,๐๐๐ เมตร  
หนาเฉลีย่ ๐.๐๔ เมตร ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชน ที่มี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน 
 ได้รับ 
ความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ 
สัญจรไปมา อบจ.ร้อยเอ็ด 



 

๑๒๘ 
 

                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      แบบ ผ.๐2/1 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า  การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 

2565 
บาท 

๓ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบา้น 
ท่าม่วง – บ้านโคกกุง  (เช่ือม
ต าบลท่าม่วงกับ ต าบลเกาะแก้ว) 
กว้าง ๖- เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๐๔  เมตร 

มีถนนในการสญัจร
และขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตรที่ดีและ
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทาง 
๒,๕๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔  เมตร 
 
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชน ที่มี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ประชาชน ได ้
รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

       
                                  
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  



 

๑๒๙ 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 
 

2565 
บาท 

๔ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อม
ระหว่างต าบลท่าม่วงกับ 
ต าบลเกาะแก้ว ระหว่าง
ถนนสายท่าม่วงนากระตึบ
บริเวณด้านหลัง  
ม.ราชภัฏร้อยเอด็ ถึงบ้าน
หนองสิม สะพานข้ามห้วย
กระตึบ หมู่ ๑๐  กว้าง ๘ 
เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๐๔ เมตร 

- มีถนนในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลติทางการ
เกษตรที่ดีและ
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๘ เมตร 
ระยะทางยาว  
๒,๐๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ เมตร 

 
 
 
 
 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
15,000,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชน ที่มี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ประชาชน  
ได้.รบัความ 
สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา อบจ.

ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วย 



 

๑๓๐ 
 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 
 

2565 
บาท 

(KPI) จะได้รับ งาน
รับผิด
ชอบ
หลัก 

5 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
สายทางบ้านท่าม่วง-แยกทล
2044 บ้านธวัชดินแดง 

- มีถนนในการ
สัญจรและขนถ่าย
ผลผลติทางการ
เกษตรที่ดีและ
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว  
1,100 เมตร  
หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ เมตร 
 
 

 
 
 
4,000,000 

 
 
 

4,000,000 

 
 
 

4,000,000 

 
 
 

4,000,000 

 
 
 

4,000,000 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชน ที่มี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ประชาชน  
ได้.รบัความ 
สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
สัญจรไปมา อบจ.

ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      แบบ ผ.๐2/1 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า  การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 



 

๑๓๑ 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 

2565 
บาท 

6 

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบา้นนา
กระตึบ - บ้านหนองเม็ก(เชื่อม
ต าบลท่าม่วงกับ ต าบลเกาะแก้ว)  
กว้าง ๘ เมตร ระยะทางยาว 
๒,๕๐๐ เมตร  

- มีถนนในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตรที่ดีและ
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนลาดยาง 
กว้าง ๘ เมตร 
ระยะทางยาว 
๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชน ที่มี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน  
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

อบจ.รอ 

7 

โครงการรีไซคลิ่งถนนสายบ้าน 
ท่าม่วง เช่ือมถนนสายร้อยเอ็ด - 
โพนทอง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
ยาว ๓,๒๐๐ 
ม. กว้าง ๖ ม.   

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรอืจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มกีารคมนาคม 
สะดวกรวดเรว็ภัย 
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็ว  
ในการสัญจรไป
มา 

อบจ.รอ 

                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      แบบ ผ.๐2/1 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า  การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 

2565 



 

๑๓๒ 
 

โครงการ) บาท 

8 

โครงการรีไซคลิ่งถนนสาย 
บ้านท่าม่วง-บ้านนากระตึบ 
(หลังมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
ยาว ๓,๒๐๐ 
ม. กว้าง ๖ ม.   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ร้อยละหรอืจ านวน
ครัวเรือนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจร
ไปมา 

อบจ.รอ 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      แบบ ผ.๐2/1 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า  การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

 

2565 
บาท 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนไดม้ี ถนนคอนกรีต 8,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

 
 

 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

ประชาชน อบจ.รอ 



 

๑๓๓ 
 

เสรมิเหล็กบ้านนากระตึบ หมู่ 7  
เริ่มต้นจากถนนลาดยางอบจ.รอ.
ถึงบ้านหนองเม็ก 

ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ยาว 2,800 
ม. กว้าง 5 ม.  
หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

 

8,๐๐๐,๐๐๐ 
 

8,๐๐๐,๐๐๐ 
 

8,๐๐๐,๐๐๐ 
 

8,๐๐๐,๐๐๐ 
ประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
เพิ่มขึ้น 

ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจร
ไปมา 

10 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ 5 
เริ่มต้นข้างวัดบ้านหนองแดงถึง
สามแยกไปบ้านหนองส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับสัญจรใช้
ในการคมนาคมอยา่ง
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
ยาว 2,800 
ม. กว้าง 5 ม.  
หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

5,490,000 

 
 
 

5,490,000 

 
 

 

5,490,000 

 
 
 

5,490,000 

 
 
 

5,490,000 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจร
ไปมา 

อบจ.รอ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      แบบ ผ.๐2/1 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า  การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๑ 
โครงการเพิม่ศักยภาพโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าต าบล
ท่าม่วง พร้อมระบบกระจาย

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

เพิ่มศักยภาพ
โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู

4,000,000 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ใน

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร

กรมทรัพยากร
น้ า 



 

๑๓๔ 
 

น้ า(สถานีสูบน้ าท่าม่วง 3) 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

แหล่งน้ าต าบล
ท่าม่วง พร้อม
ระบบกระจาย
น้ า(สถานีสูบ
น้ าท่าม่วง 3) 

 
4,000,000 

 
4,000,000 

 
4,000,000 

 
4,000,000 

การเกษตร
กรรม
เพียงพอ 

กรรม
เพียงพอ 

๒ 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ า  
สถานที่าม่วง  ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
กรรมเพยีงพอ 

ซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า ให้ส่งน้ าได้ 
ยาว ๑,๘๐๐ เมตร 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

จ านวน
ครัวเรือนทีม่ีน้ า
ใช้ในการเกษตร
กรรมเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
กรรมเพียงพอ 

กรมทรัพยากร
น้ า 

  
     รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      แบบ ผ.๐2/1 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า  การผลิตและการลงทุน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

2565 
บาท 

๓ 

ขุดลอกห้วยขามลา หมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอและ
ป้องกันน้ าท่วม 

ขุดลอกห้วย 
ขามลา ขนาด ๗๑ 
ไร ่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

10,000,000 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี
ใช้ประโยชน์
จากน้ าห้วย

ขามลา 

ประชาชนมี
แหล่งอาหาร
และป้องกันน้ า
ท่วม (แก้มลิง) 

กรมโยธาธกิาร
และผังเมือง 



 

๑๓๕ 
 

๔ 

โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วย
ขามลาเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

พัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วย
ขามลา 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

20,000,000 

จ านวน
ประชาชนมี

แหล่ง
ท่องเที่ยวและ
มีรายได้เพิ่ม
ขื้นจากการ
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

ประชาชนมี
แหล่ง
ท่องเที่ยวและ
มีรายได้เพิ่ม
ขื้นจากการ
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

กรมโยธาธกิาร
และผังเมือง 
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                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.๐3 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

๑ 
แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ที่
จ าเป็นสะดวกต่อการ
ท างาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

๑ 
แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจัดหาซื้อครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ส านักปลดั 

๒ 
แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

๓ 
แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ ์
เครื่องดับเพลิง ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ส านักปลดั 

๔ 
แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์

ส านักงาน 200,000 
 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 
 

ส านักปลดั 

๒ 
แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์

คอมพิวเตอร ์ ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ส านักปลดั 

๔ 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ส านักปลดั 

                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.๐3 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

๕ 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง 
๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 กองช่าง 

6 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 
 

50,000 
 

50,000 กองช่าง 

7 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพร ่ ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 กองช่าง 

8 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ส านักปลดั 

9 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน 50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
ส านักปลดั 

10 
แผนงาน 
การพาณิชย ์

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง 
๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 กองช่าง 

11 
แผนงาน 
การพาณิชย ์

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน 50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
ส านักปลดั 

                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.๐3 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
บาท 

๒๕๖๒  
บาท 

๒๕๖๓  
บาท 

๒๕๖๔  
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

12 
แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เพื่อจัดซื้อครภุัณฑเ์กษตร 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
ส านักปลดั 

13 
แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์

ส านักงาน 
๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 

 

50,000 
 

50,000 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

 


