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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
******************************* 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
- 2570 เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ความ
เห็นชอบในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้ว
นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
      

 
(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
 



 

 
คำนำ 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
ต้องดำเนินการจึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรได้ โดยได้ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ในคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 
 
 

       (ลงชื่อ)         ผู้อนุมัต ิ
(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
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ส่วนที่  1                                                                                                                                                                                                                                                                   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
******************************** 

1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด  UTM1709997  N  47790308  E Lat. 15๐ 17'  02"   N   Long  101๐ 42'  
19"  E  อยู่เหนือระดับน้ำทะเล  215 เมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ประมาณ  9  กิโลเมตร  อยู่ทาง
ทิศใต้ของอำเภอบำเหน็จณรงค์  ระยะห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 63 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  
เนื้อทีต่ำบลบ้านเพชรมีเนื้อท่ีทั้งหมด 72.13  ตารางกิโลเมตร  หรือ  45,079  ไร่   

มีเขตพ้ืนที่ในการติดต่อดงันี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์ 

 ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหัวทะเล     อำเภอบำเหน็จณรงค์ 

และตำบลบ้านตาล    อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกเริงรมย์    อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
     และตำบลเกาะมะนาว    อำเภอบำเหน็จณรงค์ 

แผนที่ตำบลบ้านเพชร 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง
จากทางทิศใต้  ซึ่งสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3ฤดู 
   ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 
   ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
   ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

1.4  ลักษณะของดิน  ดินในตำบลบ้านเพชรเป็นดินที่มีลักษณะของเนื้อดินหลากหลายสามารถแบ่งได้ตาม
กลุ่ม  ดังนี้   

     - กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว   
     - กลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วมปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือ

ดินร่วน 
     -กลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือ

ดินร่วนปนดินเหนียว 
     -กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 
     -กลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย 
     - กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ได้จัดตั้ งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เมื่อวันที่ 19  

มกราคม  พ.ศ. 2539   มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตำบลบ้านเพชร มีเนื้อที่  72.13  ตารางกิโลเมตร  
หรือ  45,079  ไร่  หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านเพชร  มีทั้งหมดจำนวน  23 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมูท่ี ่ 1 บ้านเพชร นายบพิตร                ไทยจัตุรัส เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมูท่ี่  2 บ้านเพชร นายวิชา ผลิผล เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  3 บ้านหนองแวง นายเรืองยศ เพลียซ้าย เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 4 บ้านโคกสว่าง นายวินัย หาญณรงค ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  5 บ้านกลอย นายสุทธิพงษ์   พิมทวด เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  6 บ้านทองคำพิง นายภานุพงศ์ พับขนุทด เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  7 บ้านหนองแวงน้อย นายประมวล  ทบคลัง เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  8 บ้านหนองกก นายประทีป แถมจำรัส เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  9 บ้านดอนทะยิง นายดม กลิ่นศรีสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  10 บ้านหนองผักแว่น นายปรเมศร์ เอ้ือไพโรจนถ์าวร เป็นผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ที่  11 บ้านดอนชะแง้ นางพรกมล บุญมาวิทย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ที่  12 บ้านโคกแฝก นายพล เหล็กมา เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  13 บ้านโนนทองหลาง นายเอกชัย พลพยัคฆ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  14 บ้านหนองแวงพัฒนา นายสมชาติ มีชัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  15 บ้านคำพิงพัฒนา นางจรัสศรี แถมจำรัส เป็นผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ที่  16 บ้านเพชรพัฒนา นายสุชาติ หาญณรงค ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ที่  17 บ้านเพชรสำโรง นางจรูญ ชาติเผือก เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  18 บ้านโคกสว่างวัฒนา นางประดษิฐ์ พันธ์มณี เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
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หมู่ที่  19 บ้านหนองแวงรุ่งเรือง นายอภิเชษฐ ไทยประสงค ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  20 บ้านหนองแวงศรีพัฒนา นายนิคม ศรีประเทศ เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  21 บ้านตลาดคำปิง นายกิมลี่ บางช้าง เป็นกำนันตำบลบ้านเพชร 
หมู่ที่  22 บ้านสว่างศรีพัฒนา นายวิกรม   หมู่สะแก เป็นผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ที่  23 บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ นายสมพร มิตรขุนทด เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 2.2  การเลือกตั้ง  
จากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

เพชร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555  ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,505 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,840 คน คิดเป็น 
77.81% ของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด ผู้ไม่มาใช้สิทธิ 1,665 คน บัตรดี 4,827 ใบ บัตรเสีย 1,013 ใบ 
(ท่ีมา :  ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556) 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
1. นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด ประธานสภาฯ 

2. นายพงษ์พิษณุ  อาบสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ 

3. นายสามารถ  ทานสละ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 

4. นายเดชา  ยึดพวก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 

5. นายชูรัตน์  ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 

6. นางสามารถ  ชาติเผือก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 

7. นายนิรันต์  ไทยประสงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 

8. น.ส.ศรุวรรณ  มิตรขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 

9. นายอดิศักดิ์  บัณฑิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 

10. นายสอง  ถาวรกาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 

11. นายช่อ  ปูนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 

12. นายบาง  เฝ้าหนองดู่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

13. นายสมนิด  คำศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

14. นายสำราญ  ศรีทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 

15. นายไพศาล  ไทยประสงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 

16. นายแดง  งิมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ 

17. นายสังวร  เคยพุดซา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ 

18. นายจวน  เชื่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 

19. นายหนม  จูงจิตร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 

20. นายประชุม  พบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
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21. นายพนม  พิมพ์จัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๑ 

22. นายมานะ  อุไรพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๑ 

23. นายหลึ่ม  น้อยสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๒ 

24. นางเสียงพิณ  แถวประภัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๒ 

25. นายวิวัฒน์  ชาตะรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๓ 

26. นายพิทักษ์  มีชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๔ 

27. น.ส.เสาวนีย ์ ศรีประเทศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๔ 

28. นายสำรวม  พรีพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๕ 

29. นายเดชา  เฝ้าหนองดู่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๕ 

30. นายฉลอง  สำราญโคกสูง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๖ 

31. นายปรีชา  จิตเพชรสกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๖ 

32. นายฉลอง  ทิพย์ประทมุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๗ 

33. นายมานะ  พาขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๘ 

34. นายอ้อน  พันธ์มณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๘ 

35. นายไมตรี  กอสินทวี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๙ 

36. นายสมมิตร  อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๙ 

37. นายสมุย  อาบสุวรรณ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๐ 

38. นายปิยะ  เพียกขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๐ 

39. นายบุญเรือง  พุหมื่นไวย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๑ 

40. นางฐาปนี  แซ่เจียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๑ 

41. น.ส.บำเพ็ญ  เถาจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๒ 

42. นางพรพรรณ  เชื่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๒ 

43. นายแอ๊ด  มูลขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๓ 

44. นายสมบูรณ์  พรมทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๓ 

 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

1. นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. นายอนุวัฒน์  ไทยประสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

3. นายประดิษฐ์  ปิ่นสังข ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

4. นายวิเชียร  อาบสุวรรณ์ เลขานุการ นายก อบต. 
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3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหมู่บ้าน  และประชากร 
จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านเพชรมีทั้งสิ้น 23หมู่บ้านแบ่งเป็นหมู่บ้าน(เต็มบางส่วน) จำนวน 5 sมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 16, 17 และหมู่ที่ 21 รวมถึงหมู่บ้าน(เต็มทั้งหมู่บ้าน) จำนวน 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 และหมู่ท่ี 23 

จำนวนประชากรประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีจำนวนทั้งสิ้น 9,585 คน   
 แยกเป็น ชาย        4,753        คน หญิง       4,832      คน    

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากรชาย

(คน) 
ประชากรหญิง

(คน) 
รวมประชากร 

ทั้งสิ้น 
จำนวน 

ครัวเรือน 
1 บ้านเพชร 11 10 21 11 
2 บ้านเพชร 185 187 372 122 
3 บ้านหนองแวง 275 276 551 166 
4 บ้านโคกสว่าง 328 317 645 233 
5 บ้านกลอย 138 156 294 110 
6 บ้านทองคำพิง 251 251 502 162 
7 บ้านหนองแวงน้อย 261 283 544 164 
8 บ้านหนองกก 273 291 564 169 
9 บ้านดอนทะยิง 140 118 258 80 

10 บ้านหนองผักแว่น 242 252 494 366 
11 บ้านดอนชะแง้ 274 262 536 176 
12 บ้านโคกแฝก 175 203 378 125 
13 บ้านโนนทองหลาง 134 155 289 82 
14 บ้านหนองแวงพัฒนา 284 295 579 225 
15 บ้านคำพิงพัฒนา 269 258 527 168 
16 บ้านเพชรพัฒนา 10 8 18 15 
17 บ้านเพชรสำโรง 120 119 239 104 
18 บ้านโคกสว่างวัฒนา 196 201 397 146 
19 บ้านหนองแวงรุ่งเรือง 360 256 716 217 
20 บ้านหนองแวงศรีพัฒนา 277 296 573 166 
21 บ้านตลาดคำปิง 49 45 94 51 
22 บ้านสว่างศรีพัฒนา 282 283 565 219 
23 บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ 219 210 429 141 

รวม 4,753 4,832 9,585 3,418 
(ที่มา  :ฝ่ายทะเบียนอำเภอบำเหน็จณรงค ์ ณ วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564) 
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3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสำรวจ   แยกตามช่วงอายุ(ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 

ช่วงอายุประชากร 
จำนวนเพศชาย 

(คน) 
จำนวนเพศหญิง 

(คน) 
จำนวนรวม 

(คน) 
น้อยกว่า      1  ปีเตม็ 30 28 58 
1  ปีเต็ม   -   2  ป ี 62 70 132 
3  ปีเต็ม   -   5  ป ี 146 107 253 
6  ปีเต็ม   - 12 ป ี 351 313 664 
13  ปีเต็ม  - 15  ปี 163 156 319 
16  ปีเต็ม  - 18  ปี 188 142 330 
19  ปีเต็ม  -  49  ป ี 2,059 1,979 4,038 
50  ปีเต็ม  -60  ป ี 836 871 1,707 
61  ปีเต็ม - 100  ป ี 914 1,164 2,078 
มากกว่า 100  ปี - - - 
เกิดปีไทย (เกิดปีจันทรคติ) - - - 
รวมทั้งหมด 4,749 4,830 9,579 

(ที่มา  :ฝ่ายทะเบียนอำเภอบำเหน็จณรงค์  ณ วันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2564) 

4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 30 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 3 

สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเพชร 

สังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

1) โรงเรียนเพชรพิทยา
สรรค์ 
 

1) โรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
แวง  
(คุรุราษฎร์อปุถมัภ์) 
2) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  
(คุรุประชานุกูล) 
3) โรงเรียนบ้ านทองคำพิ ง
วิทยา 
4) โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอน
ทะยิง 
5) โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 
6) โรงเรียนหนองกกสามัคคี 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บ้านเพชร 

1) กศน.ตำบลบ้านเพชร 

จำนวน   1   แห่ง จำนวน    6    แห่ง จำนวน   1   แห่ง จำนวน   1   แห่ง 
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ลำดับ
ที ่

โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวนอาคาร

(หลัง) ชาย (คน) หญิง คน) รวม (คน) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 60 40 100 2 
2 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 16 8 24 3 
3 บ้านทองคำพิงวิทยา 12 11 23 2 
4 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 36 34 70 4 
5 บ้านกลอยสามัคคี 15 22 37 2 
6 หนองกกสามัคค ี 22 15 37 2 
7 ชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 102 74 176 4 
8 เพชรพิทยาสรรค์ 187 190 377 5 
9 กศน.ตำบลบ้านเพชร 225 137 362 1 

(ท่ีมา : ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนฯ และโรงเรียน ณ  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

4.2  สาธารณสุข 
สถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  และด้านอนามัยพ้ืนฐาน   

ได้แก่  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านเพชร   จำนวน  1  แห่ง  (ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านเพชร) 

4.3  อาชญากรรม  (ห้วงระหว่างเดือนมกราคม 2562 – ปัจจุบนั) 
สถิติผลการปราบปรามอาชญากรรม ของ สภ.บำเหน็จณรงค์  ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชร 
ประเภทความผิด เกิด (ราย) จับ(ราย) ผู้ต้องหา(คน) 

1. คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ - - - 

รวม - - - 
2. คดีชวิีต รา่งกาย   และเพศ 
   - พยายามฆ่า 
   - ทำร้ายร่างกาย 

 
- 
1 

 
- 
1 

 
- 
2 

รวม 1 1 2 
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
   - ลักทรัพย์ 
   - ชิงทรัพย์ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

รวม - - - 
4. คดีที่น่าสนใจ 
   - ยักยอกทรัพย ์

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - 
(ข้อมูล :  สถิติจากสถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์    ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 
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4.4  ยาเสพติด (ห้วงระหว่างเดือนมกราคม 2562 – ปัจจุบัน) 
สถิติผลการปราบปรามยาเสพติด ของ สภ.บำเหน็จณรงค์  ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชร 
ประเภทความผิด เกิด (ราย) จับ(ราย) ผู้ต้องหา(คน) 

1. คดีทีร่ัฐเปน็ผู้เสียหาย 
   - การพนันทั่วไป 
   - ยาบ้า 
   - กัญชา 
   - สารระเหย 

 
1 

10 
1 
- 

 
1 

10 
1 
- 

 
7 

10 
1 
- 

รวม 12 12 18 
2.  คดีอื่นๆ 2 2 2 

รวม 2 2 2 
(ข้อมูล :  สถิติจากสถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์    ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
หมู่ที่ ผู้สูงอายุได้รบัเบี้ยยังชีพ(คน) คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ(คน) ผู้ติดเชื้อได้รับเบี้ยยังชีพ(คน) 
1 7 - - 
2 38 15 4 
3 155 39 1 
4 118 24 1 
5 88 18 - 
6 82 16 - 
7 117 31 1 
8 114 49 - 
9 53 18 2 

10 75 18 1 
11 115 38 - 
12 93 35 - 
13 58 28 - 
14 156 27 1 
15 115 31 1 
16 - - - 
17 34 14 1 
18 117 25 1 
19 188 44 - 
20 178 29 1 
21 20 5 - 
22 137 27 - 
23 70 28 - 
รวม 2,128 559 15 

(ท่ีมา : ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม ณ  วันที่  17 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 
-  ถนนคอนกรีต  จำนวน   127   สาย   
-  ถนนลาดยาง     จำนวน       5  สาย 
-  ถนนลูกรัง  จำนวน     63   สาย   
-  ถนนดิน     จำนวน    32  สาย 
5.2  การไฟฟ้า 
รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์  ในปัจจุบันสามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
5.3  การประปา 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปา

ส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากบึง
ชวน ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์ และยังมีบางพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรที่ยังคงใช้
ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ 

5.4  โทรศัพท์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่   ทางโทรศัพท์บ้ านและ

โทรศพัท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   1      แห่ง 
5.6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจำตำบล  จำนวน   175    นาย 
 -  รถยนต์บรรทุกน้ำ (บรรทุกน้ำ,ดับเพลิง)    จำนวน      1     คัน 
 -  รถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จำนวน       1     คัน 
 -  รถกระเช้า       จำนวน       1     คัน  

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยพืชเศรษฐกิจ
ที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พริกขี้หนูใหญ่
และอ้อยโรงงาน  การใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำเกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ  42,819 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
94.98 ของพ้ืนที่ทัง้หมด  สำหรับผลผลิตที่ได้และมลูค่าของผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาไม่แน่นอนในแต่ละปี  
 -  สภาพดิน มีชนิดของดินอยู่ 5 ชุด 1. ชุดดินราชบุรี 2. กลุ่มชุดดินร้อยเอ็ด 3. กลุ่มชุดดินชัยภูมิ   
4. กลุ่มชุดดินวาริน และ 5. กลุ่มชุดดินยางตลาด   
 -  พ้ืนที่ทำการเกษตร     จำนวน     42,819     ไร่   แยกเป็น 
  -  พ้ืนที่นา 19,037 ไร่  -  พ้ืนที่ไร่ 19,747 ไร่ 
  -  ไม้ผล       194 ไร่  -  พืชผัก                     - ไร่ 
  -  อ่ืน ๆ    3,841 ไร่ 
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6.2  การปศุสัตว์ 
เกษตรกรชาวตำบลบ้านเพชร นิยมเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ 

ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไกพ้ืนเมือง นกกระทา และห่าน  
6.3  การบริการ 

 หน่วยธุรกิจและบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
- ร้านค้าต่างๆ  ในตำบล  จำนวน   467 แห่ง - ร้านอาหาร    จำนวน   102   แห่ง 
- สถานบรกิารน้ำมัน จำนวน     29 แห่ง - โรงฆ่าสัตว์   จำนวน      - แห่ง 
- ศูนย์สาธิตการตลาด   จำนวน      1 แห่ง - ศูนยบ์ริการคาร์แคร์ จำนวน      17  แห่ง 
- ธนาคาร  จำนวน      2    แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน        1 แห่ง 

 ธนาคารในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านเพชร  ได้แก ่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาบำเหน็จ
ณรงค์, ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาบำเหน็จณรงค ์

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

 การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดย
มีวัด  จำนวน  9  แห่ง  ได้แก่ 1. วัดใหม่อัมพวัล  2. วัดเพชรดอนยาง  3. วัดโคกสว่าง  4. วัดป่าหนองกก  5. วัด
เพชรวิศยาราม 6. วัดทองคำพิง 7. วัดบ้านกลอยสามัคคี 8. วัดศาลาทรง  9. วัดหนองแวง 

7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้ 
      ๑.  งานประเพณีอุปสมบท บวชนาคหมู ่ เดือนมีนาคม 
      ๒.  งานประเพณีสงกรานต์   เดือนเมษายน 
      ๓.  งานประเพณีเข้าพรรษา   เดือนกรกฎาคม 
      ๔.  งานประเพณีออกพรรษา   เดือนตุลาคม 
      ๕.  งานประเพณีลอยกระทง   เดอืนพฤศจิกายน 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้แก่ เครื่องจักสาน หมอกระดูกสำหรับ

ภาษาถ่ินเป็นภาษาอีสาน 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ำ 

 แหล่งน้ำทีส่ำคัญในพ้ืนที่ตำบลบ้านเพชร 
1.  ลำคันฉู          2.  ลำคำปิง 
1.1  ลำคันฉู  เป็นลำน้ำสายใหญ่ที่สำคัญของอำเภอบำเหน็จณรงค์  ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาของอำเภอ

เทพสถิตไหลลงสู่อำเภอบำเหน็จณรงค์ทางทิศตะวันตกในเขตตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วไหลผ่านกลางอำเภอทางทิศ
เหนือของตำบลบ้านเพชร  ลงไปทางทิศใต้ของตำบลบ้านชวนไหลผ่านตำบลบ้านตาลผ่านอำเภอจัตุรัส หมู่บ้านที่
ได้รับประโยชน์ในตำบลบ้านเพชร ได้แก่หมู่1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 และ 23 ลำน้ำสายนี้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
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1.2  ลำคำปิง   เป็นลำน้ำสายสั้นแยกจากลำคันฉู ที่ตำบลบ้านเพชรทางทิศตะวันตกไหลผ่านตำบลบ้าน
เพชร ตำบลหัวทะเล ผ่านตำบลบ้านตาล หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ในตำบลบ้านเพชร ได้แก่ 3,6,7,10,15,19,20  
และ 21 ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร 

แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีทั้งแหล่งน้ำที่มีตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
ได้แก่ 

ลำดับที่ ชื่อแหล่งน้ำ จำนวนแหล่งน้ำ (แห่ง) หมายเหตุ 
1 ลำห้วย 8  
2 หนองน้ำ 8  
3 ลำคลอง 13  
4 บึง 2  
5 แม่น้ำ -  
6 สระน้ำ 60  
7 บ่อน้ำตื้น 130  
8 บ่อบาดาล 1  
9 อ่างเก็บน้ำ -  

10 ฝาย 14  
11 เหมือง 16  
12 คลองชลประทาน 9  
13 คลองส่งน้ำ 10  

รวมทั้งหมด 264  แห่ง  
(ทีม่า  :แบบสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้านของ อบต.บ้านเพชร ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) 

8.2  ป่าไม้ 
ลักษณะป่าไม้เป็นไม้ยืนต้น ตามไร่นาของชาวบ้านในเขตตำบลบ้านเพชรไม่มีป่าไม ้

9.  อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 - ไม่มี 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

******************************** 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580  
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคน
ไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมเีกียรติและศักดิ์ศรี 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายใน ประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมคีวามสมบูรณใ์นทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน 
หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกนิพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของ
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ระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ชาติ  
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่ เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของ
คนในชาติตลอดถึงการปลุกจิตสำนึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการ
ข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพมีประสิทธิภาพ 
และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข 
ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 

เป้าหมาย  
1. ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
2. บ้านเมืองมคีวามมัน่คงในทุกมิติและทกุระดับ 
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  
1. ความสุขของประชากรไทย 
2. ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
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3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ให้เกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบ้านเมือง 
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง

ความมัน่คง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่

มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่

สำคัญ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหา

ใหม่เกิดขึน้  
(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
(2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การรกัษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบกและทางทะเล 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงทั้งระบบของประเทศ 

(1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐและภาค

ประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ 

(3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มปีระสิทธิภาพ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่

ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีจะรองรับปัญหาร่วมกันได้  

(1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(2) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึง่สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
(3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึ งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่

ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่างๆ ทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  
(1) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ

มั่นคงแบบองคร์วมอย่างเป็นรูปธรรม 
(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมติิอ่ืน ๆ 
(3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจงึกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับ

การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและ
บริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มี
อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกัน
จำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม 
พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

เป้าหมาย  
1. ประเทศไทยเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด  
1. รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได ้
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3. การลงทุนเพ่ือการวิจยัและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ

หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 
(1) เกษตรอตัลักษณ์พ้ืนถิ่น 
(2) เกษตรปลอดภัย 
(3) เกษตรชีวภาพ 
(4) เกษตรแปรรูป 
(5) เกษตรอจัฉริยะ 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย 

(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
(2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
(5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการ
ท่องเทีย่วระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 

(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
(2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 
(4) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
(๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
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4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
(2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและ
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ทีม่ีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 

(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม 
โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

เป้าหมาย  
1. คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวช้ีวัด  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 

ประเด็น ได้แก่ 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่

พึงประสงค ์
 (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
 (2) การบูรณาการเรื่องความซือ่สัตย์วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
 (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
 (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
 (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
 (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยประกอบด้วย 
 (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
 (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัยพฒันาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 
 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขบัเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 

 (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
 (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
(6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(7) การสร้างระบบการศกึษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
(1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
(2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(3) การสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
(4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะทีดี่ในทุกพ้ืนที ่

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
(2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ครอบครัวและ

ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
(1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
(2) การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในกิจกรรมออกกำลังกาย กฬีาและนันทนาการ 
(3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ ให้

ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนโดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มคีุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

เป้าหมาย  
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการ

พัฒนาประเทศในทุกระดบั 
 3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้าง

สังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด  
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก ่
1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

(1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(2) ปฏิรปูระบบภาษแีละการคุ้มครองผู้บริโภค 
(3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์มี

ความปลอดภัยในการทำงาน 
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทกุเพศ ภาวะและทุกกลุ่ม 
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
(8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมอย่างทั่วถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
(3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ

สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมอืงในอนาคต 
(4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
(5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่
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3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
(1) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
(2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 
(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึง่ตนเองและการจัดการตนเอง  
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
(4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่

สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิ
บาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัว
ตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย  
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มี

สมดุล 
2. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา

สังคมเศรษฐกจิของประเทศ 
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ 
4. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
ตัวชีวั้ด  
1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทีเ่สื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลคา่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

6 ประเด็น ไดแ้ก่ 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

(2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด 
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(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
(4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
(2) ปรับปรุง ฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
(3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบาย

การจดัการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
(4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมทีเ่ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
(1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
(4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง ที่ เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง  
(1) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่

อนุรักษ์ตามศกัยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
(2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง

ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
(3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
(4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดกทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
(5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
(6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรค

อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
5. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มนำ้ทัง้ระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ

ให้ทัดเทียมกบัระดบัสากล 
(3) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
(5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา

และการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  
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(1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
(2) พัฒนาเครื่องมือกลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
(3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ 
(4 ) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้ าน

ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการ
ให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

เป้าหมาย  
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
ตัวช้ีวัด  
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 

8 ประเดน็ ได้แก่ 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใ์ช้ 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศ  
(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย  

(1) องค์กรภาครัฐมีความยดืหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ  

(1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(1) ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) บุคลากรภาครัฐยึดมัน่ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าทีจ่ำเป็น  
(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
(2) มีกฎหมายเท่าทีจ่ำเป็น 
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง 
(3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมเีป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรม 
(5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์
ชาติ20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติโดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 
5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและ
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กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์โดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
2. เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดตีลอดช่วงชีวิต 
4. เพ่ือเสรมิสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนา  
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมทีพึ่งประสงค ์
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทกุภาคส่วนคำนึงถงึผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกจิและสังคมให้แกก่ลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 
2. เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เป้าหมาย  
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไข

ปัญหาความยากจน 
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพา ตนเองและได้รับส่วน

แบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
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(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และทัว่ถงึ 

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยนื  
วัตถุประสงค์  
1. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมาย  
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของประเทศ 
เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 
เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกจิรายสาขา 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพืน้ทีไ่ปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถใน การแข่งขัน

ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
- การพัฒนาด้านการคลัง 
- การพัฒนาภาคการเงิน 

(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
- การพัฒนาภาคการเกษตร 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
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4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1. รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2. สร้างความม่ันคงดา้นน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
4. พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ จากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
เป้าหมาย  
เปา้หมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ และป่า

ชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้
โดยให้สิทธิร่วม 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำ
ต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ ควบคู่กับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

เปา้หมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญ
ของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ 
หรือในพ้ืนที่หรือสาขาทีมี่ความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

แนวทางการพัฒนา 
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น

ธรรม 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคงสมดุล และยัง่ยืน 
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบติั 
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 



26 
 

2. เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 

3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ
ผลประโยชน์ของชาติ 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นค งและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี โอกาสใน

การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ 

เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ

เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซ่ึงอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย

ในเขตทางทะเล 
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง

กับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได ้
3. เพ่ือลดปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบของประเทศ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและ

เป็นธรรมแก่ประชาชน 
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เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ

ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
เป้าหมายที ่4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
แนวทางการพัฒนา  
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบ้ริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล

หรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี กลไก กำกับ 

ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

2. เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ใน
ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ให้มีความม่ันคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ำประปาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการ
ประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ 

5. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการนำเข้าจาก 
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศ 

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม  
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง  
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์
เป้าหมายที ่4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
เป้าหมายที ่6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา)  
แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
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(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) การพฒันาด้านพลังงาน 
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
(6) การพัฒนาระบบน้ำประปา 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้

สนับสนุนการสร้างมูลคา่ของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
2. เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถดำเนินงาน

ไปในทิศทางเดียวกัน 
เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม 
3. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 
4. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนที่

อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึน้ 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
(2) การพัฒนาเมือง 
(3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของแนวระเบียง

เศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
2. เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและ

การลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
3. เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือ

ต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

เป้าหมาย  
เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม

ศักยภาพ 
เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน 

และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับแนวทางการพัฒนา  
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้า

และบริการของไทย 
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ

ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค 

(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง

ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมัน่คง 
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

 
3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง

ซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อม
ทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้
ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยง
และข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมา
เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับ
พ้ืนที่ส่วนอืน่ ๆ ของประเทศไดใ้นระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ
โขง”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพและการพัฒนา

เศรษฐกิจของภาค 
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงพาตนเองพ่ึงพาครอบครัว 

และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนให้การ

เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและมีบทบาท

สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บรหิารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุงอ่างเก็บ

น้ำ หนองฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็มสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) 
อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ท่ีเหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร 

2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำโขง ชีมูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำ 
ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มนำ้ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบงัคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุล

ระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการจัดทำ
แผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเรง่ดว่นและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำทางสงัคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินทำกินของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพยกระดับฝีมือและอบรม
ให้ความรู้เพือ่ให้มีรายได้เสริมและเกิดความมัน่คงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล และหนองบัวลำภูโมเดล 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการทางด้าน
สังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ
และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิตยกระดับสถานพยาบาล
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบัน
ทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนาการศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม 
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยงอาทิจังหวัด
ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภูกาฬสินธุ์อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานีนครพนม และยโสธร โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชน
บริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษา
โรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพ่ือติดตาม
การทำงาน 

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กใน
ด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 0-
3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อน
วัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย และ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้อง
ตนเองไมใ่ห้ตกเปน็เหยื่อ 

3. ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่ กับ  การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืน
ถิน่ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการพัฒนาการเกษตร สนับสนุน
การรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 
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2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตพร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจาก
สินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมีและการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจ
รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและ
การส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความต้องการ
ตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และ
การจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบ
มาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพร
เพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม 
นครราชสีมา สุรินทร์ชัยภูมิบุรีรัมย์และอุบลราชธานีและโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุน
การปรับปรุงพันธุ์ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะ
เกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการ
จำหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค โดย
มุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์ม
ปศุสัตว์และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติ
ใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์พลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและภาคสังคม 
โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานีและสกลนครเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
แบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์อำนาจเจริญ และอุดรธานี
โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ไดม้าตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อ
ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์พลาสติกชีวภาพ (bio-
plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานระดับชุมชน จากการนำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็น
พลังงานเพือ่ใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ใน
พ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร 
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เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่พัฒนา ผู้ประกอบการ 
รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทาง
การตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ทีมี่ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิกาฬสินธุ์ขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมา สุรินทร์และสกลนคร เป็นต้น โดย
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่น
ใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย 
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริม
การจับคู่ธุรกิจเพือ่สร้างโอกาสทางธุรกิจ 

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัย
ของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุน
พลังงานสะอาด 

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ำและป่าธรรมชาติที่สำคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานีสกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน 
ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดนิรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ำ 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้าง
ความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์
สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์และโรงงานนำร่องเพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการสร้างสรรค์

กิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ 
เมืองเก่าบุรีรัมย์เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และ
สื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยว
เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรีเป็นต้น 

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานีโดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่
มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและ
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ต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจำ
และสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษา
มาตรฐานการให้บริการ จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานีและสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้าน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ ยวให้มีความหลากหลาย อาทิการท่องเที่ ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพ และวิถีชี วิตลุ่ มแม่น้ ำโขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน(Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและ
การท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและ
รายได้เนน้พัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน 

4) พัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานีหนองบัวลำภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมี
ชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมมีความสนุกรื่นรมย์เสมอ 
(play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและ
นันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย
และกลับมาได้บ่อยครั้ง 

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิธุรกิจ
การแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้าน
เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 

6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิเลย นครราชสีมา อุบลราชธานีโดยส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่า
การท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจาย
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและ
ท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนา
สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึกร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดีส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม
ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิแผนการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น -หนองคาย ช่วงจิระ-
อุบลราชธานีและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก 

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟ
สายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานีอุบลราชธานีบุรีรัมย์ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และสกลนคร) 
และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ  สุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดทำแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม 
พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่ งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมอืงให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน 

4) พัฒนาพ้ืนที่ รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่ มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิเมืองขอนแก่น  เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานีโดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
ทั้งการทำงาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมืองชายแดนที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทินครพนมหนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อม
สำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญใน
การกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ 

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความเชี่ยวชาญของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัด
นครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา 
และอุดรธานี 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการ

ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-
ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานีและรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
ระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง 

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคายเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัด
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การดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
บริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 

ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระย 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 
11 - 13 กันยายน 2562 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้าน
คมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และ
นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีพ.ศ. 2564 ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา  
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 

Unique Position กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ “Innovation for 
FASTTT” FASTTT มาจากคำว่า  

F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ที่ทำให้ลดวัยหรอืกระชุ่มกระชวย การกีฬา 
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิมันสำปะหลัง 

โคเนื้อ/โควากิว 
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่

ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี“ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่
คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิเป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้มีความ
ประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ 
“ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัด
สุรินทร์อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์และบ้านท่าสว่างมี
โรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้นำ APAC ทีเ่ดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2546 

T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรมขอมโบราณ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
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T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวม อยู่ในลำดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 

T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีจำนวน
มากและการนำกลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel: RDF) 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560 มี

เศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มี
สัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดด
เด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ทั้ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก 
เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำ เพ่ือการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 
บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้าน รายได้ (Gino coefficient) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้นมาตรฐานอินทรีย์ใน
ภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์โดยมีการนำนวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่(Smart 
Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ
ตลอดปีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ำการกระจายน้ำไปยังพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากข้ึนในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร
ในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและ
นอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้าง
การตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือ
สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน 
และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

พันธกิจ (Mission)  
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
ประเด็นการพัฒนา  
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่ว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2.7 ส่งเสริมการท่องเทีย่วตามรอยช้าง 
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการตลาด 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
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2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา  

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

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน)  
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการกำหนดอนาคตและทิศทางของตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัด มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก่ นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาราย
ภาค และแผนอ่ืนๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการ ของประชาชนในพ้ืนที่ และมองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์
รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงการ
ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ปรับปรุงข้อมูลในหลายส่วนเพ่ือให้ข้อมูล
เป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์และแนว
ทางการพัฒนา โดยกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเพ่ิมเติมกลยุทธ์ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนดและเพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการดำเนินกิจการของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่จะกระทำในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) 
และมาตรา 53/1 เพ่ือให้เกิดพลังสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้มุ่ง สู่ทิศทางเดียวกัน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ  
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชยัภูมิ  
      “เมืองแห่งความสุข”  
2. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
   1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
   2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชาสู่

การแข่งขันอย่างยั่งยืน  
 1) วัตถุประสงค์  
     ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
 2) เป้าหมายและตวัชีวั้ด  
     1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
     2. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
     3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
     4. ร้อยละท่ีลดลงของจำนวนคนจน 
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     5. จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ 
     6. จำนวนพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มข้ึน 
     7. จำนวนพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานเพิ่มขึ้น 
     8. ปริมาณการกักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 
     9. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา 

   3) แนวทางการพัฒนา  
       3.1 ด้านการเกษตร  

       1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
   1.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย 
   1.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
   1.3 การส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศสุัตว์ 
1.5 การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก 
1.6 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง 
1.7 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม 
1.8 การพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.9 การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ 
1.10 การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

        2. โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2.1 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ 
2.2 พัฒนาขีดความสามารถสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ด้านการตลาด 

       3. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
   3.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
       3.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

       1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
1.1 การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชน 

         2. โครงการรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1 สร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

     3.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ  
       1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ 

1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 
1.2 การพฒันาระบบกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล์ 
1.3 การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผ่อน  
 1) วัตถุประสงค์  
     ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2) เป้าหมายและตัวชีวั้ด  

       1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ลดน้อยลง 
     2. รอ้ยละที่ลดลงของจำนวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด 
     3. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง 
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     4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเทีย่ว 
     5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเทีย่ว 

   3) แนวทางการพัฒนา  
       3.1 ด้านความมั่นคง  
         1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

1.1 การขับเคลื่อนและสนับสนุน To Be Number One 
1.2 บูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

         2. โครงการสร้างและพัฒนากลไกเครอืขา่ยการข่าวเพ่ือความมัน่คงปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.1 สร้างและพัฒนากลไกเครือขา่ยการข่าวเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 

         3. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
3.1 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบันและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐสู่หมู่บ้าน/

ชุมชน 
         3.2 ด้านการท่องเที่ยว  
          1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว 

1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชัยภูมิ 
1.2 มหกรรมเส้นทางชัยวรมัน โบราณสถานปรางค์กู่คู่แผ่นดินถิ่นชัยภูมิ 

        2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ 
2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
2.2 การประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วจังหวัดชัยภูมิ 

ประเดน็การพัฒนาที ่3 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน สู่การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน  
 1) วัตถุประสงค์  
     ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  

       1. ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพิม่ข้ึน 
     2. ร้อยละของจำนวนปญัหาทางสังคมของประชาชนลดลง 
     3. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
 3) แนวทางการพัฒนา  

       1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง 
1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูม ิ
1.2 พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรม พ่ึงพาตนเองได้ 
1.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.4 เพ่ิมทักษะอาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่3 

       2. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
2.1 ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว 
2.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 

       3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
3.1 คนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค 

     4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชน 
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4.1 พัฒนาเครือข่ายระบบอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐาน บูรณาการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่
ชุมชน 

4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธีตามรูปแบบของรชักาลปัจจุบันและศิลปะการเป็นพิธีกรของ
หน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภูมิ 

4.3 ผู้สูงอายุสุขใจ ไหว้พระ 9 วัด 
4.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน / ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ 

 
4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณคา่  

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566-2570  
   วิสัยทัศน์  
   “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหาร พลังงานทดแทน

สำคัญ และเป็นสังคมที่มีคุณภาพ” 
   พันธกิจ  

1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 
4. พัฒนาศักยภาพดา้นการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

   เป้าประสงค์หลัก  
1. เดก็ เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนยิมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟ ู
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาการกีฬาไปสู่

ระดับอาชีพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 1.1 สร้างเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ  
แนวทาง  
1.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ี

มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
1.1.2 ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ 
1.1.3 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.4 จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ และกลับ

มาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1.1.5 สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมทุกสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของ

ชนบท พร้อมตั้งกองทนุการศึกษาเด็กและเยาวชน 
มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและ

ส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
แนวทาง  
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

ที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศกึษาที่จงัหวัดชัยภูมิ 
1.2.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษา 
1.2.3 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือนำมาถ่ายทอดให้แก่เยาวชน

จังหวัดชัยภูมิ 
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการด้านการศึกษา 

คุณภาพชีวิต และทุก ๆ ด้านของประชาชนในจังหวัด  
แนวทาง  
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการการเรียนรู้ใน

ทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็น
ระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือ
ก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2 ส่งเสริมการนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
และสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
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1.3.5 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากร
รองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัด
ชัยภูมิ 

1.3.6 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ 

1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเมืองต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
จะยกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต 
และในทกุ ๆ ด้าน ของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ  

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  

แนวทาง  
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์ความรู้เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่

ทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียการสอน

ในชั้นเรียนกับปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม 
1.4.6 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทาง  
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ “วิถีชุมชนชาว

ชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
1.5.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการนำศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาบูรณาการ 
1.5.3 ส่งเสริมผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวาระและโอกาส

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมทีทั่นสมัยและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของ

ประชาชน 
มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น  
แนวทาง  
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้มี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความตอ้งการของทอ้งถิ่น 
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ 
1.6.3 พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือผลิตช่างฝีมือแรงงานมือ โดยใช้นวัตกรรมที่เข้าถึงระบบเครื่องจักรกล

สมัยใหม่  
มาตรการที่  1.7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
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แนวทาง  
1.7.1 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพ่ือความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
1.7.2 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ปญัหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
3. ปญัหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ  
แนวทาง  
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนและ

ท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่นรวมถึงสร้างกองทุน

ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานในพ้ืนที่ชุมชน ของ อสม. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มปีระสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.5 ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างกลไกเพ่ือจัดการ

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพในระดับจงัหวัด 
มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
แนวทาง  
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้ แนวคิด 

“การตลาดนำการผลิต” 
2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิเช่น ข้าวหอมดง ผ้าจากใยสับปะรด บรรจุ

ภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ำ เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัด
ชัยภูม ิ

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
ชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่และตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ 

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ในการผลิตสินค้า
ของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ิมการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการนำองค์ความรู้
สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลดต้นทุนการ
ผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.2.7 สร้างเครอืข่ายการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้

จำหน่าย 
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2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทนุในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

ในพ้ืนที่  
แนวทาง  
2.3.1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการอยู่

อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความสำคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อัน

เป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในท้องถิ่น 
2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็ง 
2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ยุง่เก่ียวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 
2.3.9 จัดทำสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แกป่ระชาชนในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3.10 จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3.11 จัดกิจกรรมในการบำบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด 

รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด รกัษา ฟ้ืนฟู ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด  
2.3.12 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความ

สะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกกำลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น เพ่ิมกีฬาที่
สามารถทำรวมกันได้ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขัน E-Sport ในกลุ่มของเยาวชนที่มีความสนใจและบุลคลทั่วไป 

2.3.13 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจำศูนย์และสนามกีฬาอย่าง
เหมาะสม 

มาตรการที่ 2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาค  
แนวทาง  
2.4.1 จัดต้ังกองทุนเพ่ือดูแลเด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ขัดสนโอกาสที่จะเข้าถึง

ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากขบวนการค้า
มนุษย์ และความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนในการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมสิทธิสตรี สนับสนุนการสร้างงานและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคประชาสังคมได้คิดค้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึน้ 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายไดภ้าคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้น 
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4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์  
5. สินค้าแปรรูปทางการเกษตร/ปศุสัตว์ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
6. ส่งเสริมสินค้าการเกษตรทีป่ลอดสารพิษ มีคุณภาพปลอดภัย 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย และ มัน

สำปะหลัง มะพร้าว หมาก มะม่วง  
แนวทาง  
3.1.1 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่

ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง มะพร้าว หมาก และมะม่วง 
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือให้เกิดการ

ยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากข้ึน 
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้

สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา โค 

เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช  
แนวทาง  
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช ใน

ชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชำแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดนครชัย

บุรินทร์ 
3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม

การเกษตร เพ่ือให้การแนะนำเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 กำหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า 
3.2.5 ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุนการผลิต 

เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิได้แก่ พริก และยางพารา 
มาตรการที่ 3.3 สรา้งโอกาสและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  
แนวทาง  
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของตลาด 

โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการNortheastern Food Valley ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 
3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัด

ชัยภูมิ 
3.3.5 สร้างตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที ่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
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3. ยกระดับการบริการเพ่ือรองรับผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม  
แนวทาง  
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ ใน

ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากข้ึน 
4.1.2 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโด เช่น การประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.3 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือของทุกภาค

ส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ใน 9 เทศกาลสำคัญของจังหวัด
ชัยภูมิเป็นต้น 

4.1.4 สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  

แนวทาง  
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ เข้ามาลงทุน

ด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับ
นักท่องเทีย่ว เป็นต้น 

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที ่

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการอนุรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุงเส้นทางและ
พัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือเพ่ิมจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

4.2.5 จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ำใหญ่ที่กำลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นถนนสาย
ท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงละหาน บึงซึกวึก ป่าปรงพันปี
ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ อาทิพิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์และโลกล้านปีอุทยานผักพ้ืนบ้าน ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติเป็นต้น 

4.2.7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่ดูแลป่าไม้
ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

4.2.8 ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เพ่ือให้บริการประชาชนในการออกมาสันทนาการ ออกกำลัง
กาย และสถานที่ท่องเที่ยว 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็นแหล่งภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักท่องเทีย่ว  

แนวทาง  
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นกำเนิด รากฐาน และ

สื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 
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4.3.2 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ท่ีสามารถดงึดดูนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม 
4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จำหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม และ

สินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณเ์ฉพาะ 
4.3.4 พัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวสู่ระดับสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการข้อมูลการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ บุคลากร ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และบุคคลในพ้ืนที่ มีความรู้ความสามารถ 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อเจ้า
พ่อพระยาแล  

แนวทาง  
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของจังหวัดชัยภูมิใน

แต่ละพ้ืนที่และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 
4.4.2 ส่งเสริมการนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นมา

พัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์เพ่ือนำไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในเชิง
จิตใจ โดยจัดทำเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตาม
ประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิ ในอดีตท่ี
นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการนำเสนอในเชิง
ประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 

มาตรการที ่4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสำคัญของประเทศ  
แนวทาง  
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

และภูมอิากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

ระดับประเทศ 
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการนำมาเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ให้กับจังหวัดและแหล่งทอ่งเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิรวมถึงเพ่ือส่งออกจำหน่ายทั่วประเทศ 
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
มาตรการที่  4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทาง  

4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้าน
การท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น 
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4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ือ
การพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น 
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน 
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร 
5. การนำขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงาน 
6. การนำรถ EV มาใช้ 
7. การนำเศษวัสดุจากการเกษตรมาปรสภาพเป็นพลังงาน 
8. การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อส่งโรงงานไฟฟ้าชุมชน 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพือ่เศรษฐกิจชุมชน  
แนวทาง  
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิน่และชุมชน 
5.1.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่ 

มีความพร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น 

การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการทำงานของระบบการให้น้ำพืชแบบน้ำหยด เป็นต้น 
5.1.4 ส่ งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจั ดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีเพ่ือผลิตบุคลากรด้าน
พลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร  
แนวทาง  
5.2.1 วางแผนและกำหนดพื้นทีส่ำหรบัการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนำผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการผลิต

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการพัฒนาการผลิต

พืชพลังงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนำผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน  
แนวทาง  
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต

พลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
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5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าของ
ชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และ
กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
แนวทาง  
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงานในการพัฒนาท้องถิ่น และ

การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลาง

ทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์

ในภูมิภาค  
แนวทาง  
6.1.1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
6.1.2 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหารจัดการ 
6.1.4 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพเิศษให้มีประสิทธิภาพสูง 
6.1.5 จัดระดมเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ทุกประเภท เข้าไปฟ้ืนฟูและ

ซ่อมแซมถนนเส้นทางในความรับผิดชอบ พร้อมจัดสรรเครื่องจักรกลหนัก 
6.1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสรา้งพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับ

ส่วนกลาง  
แนวทาง  
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขนถ่ายสินค้า

เกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
6.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของ

ประชาชน  
6.2.3 เร่งรัดการสำรวจและตรวจเส้นทาง ตลอดจนจัดลำดับความเสียหาย และแผนการซ่อมบำรุงรักษา

เส้นทางอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการประเมินการซ่อมแซม  
6.2.4 เตรียมความพร้อมดา้นงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอในการซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
6.2.5 ของบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วน โดยให้ได้เม็ดเงินเพียงพอต่อ

ความต้องการในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
2. ปริมาณน้ำเพ่ือการเกษตรเพิม่ข้ึน 
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3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจำนวนเพ่ิมขึ้น  
แนวทาง  
7.1.1 กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรกัษ์ที่ชัดเจนเพือ่สนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟ ู
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็น 

“ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการดูแลทรัพยากรป่าไม้ อย่างมี

คุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนตระหนักในความสำคัญของป่าไม้ กับ

ผลกระทบจากการทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
7.1.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน ส่วนภูมิภาค 

ส่วนกลาง NGO ภาคประชาชน ประชาสังคม และชมรมอนุรักษ์ต่างๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
7.1.8 สร้างองคค์วามรู้ หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ถูกต้องไมขั่ดต่อกฎหมาย (ภายใต้ข้อยกเว้น) 
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่

และแหล่งน้ำชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ำในภาคการเกษตร  
แนวทาง  
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะ

เกิดข้ึนจากการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพืน้ที ่
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการที่ เป็นเอกภาพ

ของชาวชัยภูมิ ในความจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำ

ของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งอ่างเก็บน้ำ” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มี แหล่งน้ำสำรองเพ่ือรองรับ

ในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ำมากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ 
7.2.5 วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่นมีจุดแวะพักผ่อน

ระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
7.2.6 บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตลอดจนจัดวางระบบชลประทาน

สำหรับภาคการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ภาคการเกษตร  
7.2.7 พัฒนาแหล่งน้ำเดิม แหล่งน้ำธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ 

รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใตด้ินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  
7.2.8 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
7.2.9 ผลักดันให้มีสภาลุ่มน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำ  
มาตรการที่ 7.3 การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของท้องถิน่ / เพ่ิมเตมิแนวทางในการควบคุมเรื่องอากาศ (ไฟป่า , มลพิษ , ฝุ่น)  
แนวทาง  
7.3.1 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการกำจัดขยะ

ชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
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7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน 
7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วม 
7.3.5 รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
7.3.6 จดัทำข้อตกลงเงื่อนไขที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เป็นข้อบังคับและมีบทลงโทษ 
7.3.7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (สร้างกระบวนการตรวจสอบ เสนอแนะ แก้ไข

ปัญหา) รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีการบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 8.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทาง  
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบการบริหาร

จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทำงาน และการพัฒนาให้มีลักษณะการ

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน เพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร 
8.1.5 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมสี่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิน่ 
8.1.8 มีหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทาง  
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่ข่าวสาร

ให้กับประชาชน 
8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
8.2.4 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
แนวทาง  
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8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและ เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
8.3.4 จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการใหบ้ริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทาง  
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
มาตรการที่ 8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
แนวทาง  
8.5.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
8.5.2 สนับสนุนให้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยการสร้างการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
6. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร) 

6.1  วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา” 

6.2  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

6.3  เป้าประสงค์ 
1.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใช้สารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ให้

ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬา  และการสาธารณสุขให้ทั่วถงึเพ่ือให้ประชาชนมคีุณภาพชีวิตทีดี่ 
3.  สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น   
4.  จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ำที่ได้

มาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
5.  พัฒนาและปรับปรงุระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6.  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน  

6.4  ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
2.  ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
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3.  จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการแปร
รูปสินค้าระดับ 

4.  ความสำเร็จของการจัดการศึกษา 
5.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ

สงเคราะห ์
6.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
7.  ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและทั่วถึง 
8.  จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวนที่เพ่ิมขึ้นของ

แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 
9.  จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่น 
10. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
11. จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมข้ึน 
12. ระดับความสำเร็จของชุมชนมคีวามเขม้แข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้ 
13. จำนวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบำรุงรักษา 
14. จำนวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
15. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
16. ระดับความสำเร็จของแหล่งน้ำที่ได้รับการพฒันาสามารถกัก เก็บ น้ำได้เพ่ิมขึ้น 
17. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
18. ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสียและการ

บริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
6.5 ค่าเป้าหมาย 

1.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ส่งเสริมให้มีการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน  ลด
การใช้สารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  เพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรี ยน สนับสนุน
ด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ และสถานที่ในการเล่นกีฬาอย่างครบถ้วน คลอบคลุม ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนดำเนินการด้านการสาธารสุขให้ทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี 

3.  เพ่ือสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่คูกั่บวัฒนธรรมท้องถิน่ต่อไป 

4.  เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

5.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชานและสถานที่ให้บริการที่สะดวก
รวดเร็วสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ และให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

6.  เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้เกิดความรักและความหวงแหนทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมี่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6.6  กลยุทธ์ 
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
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       กลยุทธ์ 
1.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  
2.  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ภาคเกษตรกรรม  
3.  อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   

       กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  
3.  สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน   
4.  สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ  
5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.  การพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
7.  ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

       กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ  
2.  พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ   
3.  การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

       กลยุทธ์ 
1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และอุปโภค 
2.  ขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคมและการจราจร   
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ 
1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  การจัดการผังเมือง  

6.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  “บริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดีสังคมมีความสุข เกษตรกรรมย่ังยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
6.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทาง
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพฒันา  เป็นการนำภูมิคุม้กันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน  สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6.9 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   1.  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย

วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิน่มสีถานภาพการพัฒนาอยู่
จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis 
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้านเทคนิค SWOT  Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  
ทั้งภายในและภายนอก  มีดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Strengths) 
1. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตำบล 
2. มีทรัพยากรและวัตถดุิบภายในหมู่บ้าน/ตำบล
หลากหลาย 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. กลุ่มขาดความรู้ในการบริหารจัดการจึงไม่มีความ
เข้มแข็ง 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง 
3  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4  เกษตรกรมภีาระหนี้สินจำนวนมาก 

โอกาส  (Opportunity) 
1. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน 
2. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

อุปสรรค (Threat) 
1. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่
เพียงพอ 
2. ขาดแหล่งเงนิทุนในการประกอบอาชีพ 
3  ราคาสินคา้เกษตรตกต่ำ 
4  ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แนน่อน 

 

ด้านที่2 ด้านคนและสังคม 
จุดแข็ง  (Strengths) 
1. มีโรงเรียนภายในตำบล 8 แห่ง 
2. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 
3. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 
5. มีศูนย์อาสาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
6. มีชมรมผู้สูงอายุประจำตำบล 
7. มีการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
เรียนรู้ของเด็กนักเรียนอย่างเพียงพอ 
2. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
3. ขาดงบประมาณและเครื่องมือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
4. จำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี 
5. เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา 
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โอกาส  (Opportunity) 
1. มีหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
2. มีนโยบายภาครัฐที่เอ้ือต่อการพัฒนา เช่น นโยบาย
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้าน
สุขภาพ ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
3. การแก้ปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติด ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
4. รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
5. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้าน
การเกษตร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล 
6. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

อุปสรรค (Threat) 
1. มีวัฒนธรรมค่านิยมต่างชาติเข้ามาครอบงำวัฒนธรรม
ไทย 
2. กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับขาดความยดืหยุ่นไม่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
3. ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน 
4. ผลการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หน้าที่ เพ่ิมข้ึนแต่ไม่
มีบุคลากรรองรับ 
5. ค่าครองชีพสูง 
6. ภาวะวิกฤตการณ์น้ำมันแพง 
7. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจา่ยไม่
เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
8. ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน ตามภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอน 
9. สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน 
10. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง  (Strengths) 
1.  ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
2.  มีนโยบายผู้บริหารในการดำเนินการชัดเจน 
3.  มีการพัฒนาบุคลากร 
4.  มีการจัดโครงสร้างภายในทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
5.  มีการแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
6.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ประชาคม 
8. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ระดบัดี 
9. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
10. มีแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอำนาจหนา้ที ่
11. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. วัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ 
2. ระบบการจัดเก็บภาษีไม่ได้มาตรฐาน 
3. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ขาดการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับบุคลากร 
5. ขาดการส่งเสริมจรรยาบรรณให้กับบุคลากร 
6. จำนวนบุคลากรไมเ่พียงพอในการปฏิบัติงาน 
 

โอกาส  (Opportunity) 
1. มีหน่วยงานต่างๆ จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
2. มีนโยบายภาครัฐที่เอ้ือต่อการพัฒนา เช่น การปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

อุปสรรค (Threat) 
1. ความขัดแยง้ทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 
2. นโยบายภาครัฐ ระเบียบ กฎหมายเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน/ขาดความชัดเจน 
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ด้านที่ 4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง  (Strengths) 
1. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล
สามารถเดนิทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
2. มีนโยบายผู้บริหารในการดำเนินการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานอย่างเป็นธรรม 
3. มีแหล่งน้ำที่สามารถสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีบุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. มีอุปกรณ ์เครื่องจักรไม่เพียงพอ 
3. มีงบประมาณจำกัด 
 

โอกาส  (Opportunity) 
1. มีหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น กรม
ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ 
2. มีนโยบายภาครัฐที่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคา
เรือน 
3. มีหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ฯลฯ 

อุปสรรค (Threat) 
1. ขาดการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  ให้การ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเช้ามาอยู่ในพ้ืนที ่ ทำให้
จำนวนประชากรไม่สม่ำเสมอ 
 

 

ด้านที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง  (Strengths) 
1. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีสภาพเป็นชุมชนเมอืง 
2. มีการรณรงค์ปลูกป่าชุมชน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดระบบกำจัดขยะที่ถูกต้อง 
2. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส  (Opportunity) 
1. มีนโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการพัฒนา 
2. มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดูแล
เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

อุปสรรค (Threat) 
1. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขาดความคล่องตัวและต่อเนื่อง 
2. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนไม่ให้ความสำคัญใน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.  การประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เมื่อวันที่ 19  

มกราคม พ.ศ. 2539 มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตำบลบ้านเพชร มีเนื้อที่ 72.13 ตารางกิโลเมตร หรือ  
45,079 ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านเพชร มีทั้งหมดจำนวน 23 หมู่บ้าน จากการสำรวจและวิเคราะห์
สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และบริเวณพ้ืนที่ สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่
ตำบลบ้านเพชรได้ ดังนี้  

1. ปัญหาทางด้านกายภาพปัญหาของสภาพพ้ืนที่ ตำบลบ้านเพชรไม่มีพ้ืนที่ป่าและภูเขา ลักษณะ
เป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ำเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย ในบางพ้ืนที่เพราะยังขาดระบบการ
ระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและ
ระบบส่งน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหา   

            2. ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันตำบลบ้านเพชร มีถนนเชื่อมโยงกับชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ระบบและโครงข่ายถนนแต่ละสายในเขตส่วนใหญ่เป็นถนนดินเสริมลูกรัง ถนนหินคลุก 
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ถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรและถนนรอบหมู่บ้านที่
เป็นถนนดิน ถนนลูกรังและถนนหินคลุกมีความชำรุด ทำให้การคมนาคมไม่สะดวก  

  3. ปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร ประชาชนในตำบลบ้านเพชรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ทำให้มีความต้องการใช้น้ำค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ำเพ่ือใช้ในฤดู
แล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

  4. ปัญหาด้านกีฬาและนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและ
พ้ืนที่ในการชุมนุมเพ่ือการทำกิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและ
ออกกำลังกายของคนในชุมชนเพราะมีสภาพชำรุด 

  5. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ยังเป็นพ้ืนที่ชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 
นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
แวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

  6.  ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบำเหน็จ
ณรงค์การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ยังไม่ครอบคลุม และสำหรับการให้บริการน้ำประปา  
ยังไม่ครอบคลุมทุกๆ พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้าน 

3. การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ตำบลบ้านเพชร 
     ๑. ด้านเศรษฐกิจ  
     ตำบลบ้านเพชร เป็นพื้นที่เกษตรกรรม อาชีพหลักของประชาชนคือ เกษตรกรรมโดยพืช เศรษฐกิจ

หลักๆ ได้แก่ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริกขี้หนูใหญ่และอ้อยโรงงาน ซึ่งในพ้ืนที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ ได้แก่ โรงงานผลิตพลาสติก และสถานที่รับซื้อพืชผล
ทางการเกษตร เช่น ลานรับซื้อข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการผลิตสินค้า
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มกองทุน และกลุ่มอาชีพต่างๆ และมีบางส่วนที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตั้งอยู่ในพื้นท่ี เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น  

     ๒. ด้านการเกษตร  
ตำบลบ้านเพชร มีพ้ืนที่การเกษตรรวมทั้งสิ้น จำนวน 42,819 ไร่ พ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย มี

ความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตร และลำห้วยสาขาอีกหลายสาย อีกทั้งยังส่งน้ำไป
ยังต่างพ้ืนที่ด้วย พ้ืนที่จึงมีความเหมาะสมแก่การเกษตรกรรม ทำให้มีผลผลิตต่อปี ค่อนข้างสูง โดยพืชเศรษฐกิจที่
สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้มีแหล่ง รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรใน
พ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน การขนส่งของเกษตรกร แต่เนื่องจากการทำเกษตร เชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี ก่อให้เกิด
ปัญหาการเก็บรักษาผลผลิต และปัญหาด้านการตลาด ดังนั้น เกษตรกรในยุคปัจจุบันจึงเริ่มให้ความสำคัญกับการทำ
เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เพ่ือลดปัญหาราคาและต้นทุนการผลิต ทั้งสังคมส่วนรวมหันมาให้ความสนใจกับการ
บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเปลี่ยนวิถีเกษตรและพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน  

     ๓. ด้านสังคม  
ตำบลบ้านเพชร มีประชากรรวมทัง้สิ้น 9,585 คน แยกเป็น ชาย 4,753 คน หญิง 4,832 คน 

จำนวน 3,418 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 23 หมู่บ้าน การให้บริการด้านการสาธารณสุข ตำบลบ้าน
เพชรมีโรงพยาบาลประจำอำเภออยู่ในเขตพ้ืนที่คือ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จำนวน 1 แห่ง มีคลินิกหรือสถาน
ให้บริการด้านสุขภาพอยู่หลายแห่ง ส่วนด้านการศึกษานั้น ตำบลบ้านเพชรมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 
1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง, โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ในปัจจุบันแม้จะมีปัญหาเด็กวัยรุ่นมากมาย เช่น ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพ
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ติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ และปัญหาเด็กติดเกมส์ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเหตุให้เด็กไม่สนใจในการเรียน หรือ
เรียนไม่จบ ขาดแรงจูงใจในการศกึษาต่อ แต่ด้วยการศึกษามีการขยายโอกาสครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้เด็กมีโอกาสที่
จะเข้าถึงการศึกษามากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ประเพณีที่สำคัญของตำบลบ้าน
เพชร ได้แก่ งานประเพณีอุปสมบท บวชนาคหมู่ จัดในเดือนมีนาคมของทุกปี, งานประเพณีสงกรานต์, งานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา, งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา, งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

     4. ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและแรงงาน  
ตำบลบ้านเพชร มีภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่หลากหลาย ประกอบด้วยโรงงานผลิตพลาสติก 

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ลานรับซื้อสินค้าทางการเกษตร อาทิ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลังฯลฯ และมีแหล่งผลิต
พลังงานจากธรรมชาติหรือพลังงานทดแทน (พลังงานจากแสงอาทิตย์) จำนวน 1 แห่ง  

     5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตำบลบ้านเพชร จากการสำรวจทรัพยากรดินของจังหวัดชัยภูมิ โดยกองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
พบว่าวัตถุกำเนิดดินในบริเวณจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมกันนาน
มาแล้วและมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐาน โดยขบวนการชะล้างและปรับระดับพื้นที่ จึงทำให้เกิดพ้ืนที่ที่มีความ
สูงต่ำแตกต่างกัน และดินที่เกิดขึ้นมีอายุที่แตกต่างกัน บางส่วนจะพบดินที่เกิดจากการผุพังและสลายตัวของหินใน
บริเวณนั่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณ ภูเขา และที่ลาดเชิงเขา ดินของตำบลบ้านเพชรจัดอยู่ในบริเวณลานตะพักลำ
น้ำระดับกลาง (Middle terrace) ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน ลาดมีความลาดชัน ๒-๖ % ดินลึกมาก ลักษณะ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การระบายดีปานกลางถึงดี 
เหมาะสมในการใช้ปลูกพืชไร่ประกอบด้วย ดินชุดราช ดินชุดวาริน กระจายตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่  ในบางแห่งจะมี
ลักษณะดินอยู่ในลำน้ำระดับสูง (High terrace) ดินบนเป็นดินทรายจัด ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทราย ดินมีการ
ระบายน้ำดีถึงดีมาก และสามารถให้น้ำซึมผ่านได้เร็วความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ได้แก่ ดินชุดน้ำพอง ซึ่งไม่เหมาะแก่การ
ปลูกพืชไร่ ควรพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ดินส่วนหนึ่งของตำบลบ้านเพชนจะพบว่าเป็นดินเค็ม มีเกลืออยู่ใน
ปริมาณมากกระทั่งกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช สรุปสภาพดิน มีชนิดของดินอยู่ 5 ชุด 1. ชุดดิน
ราชบุรี 2. กลุ่มชุดดินร้อยเอ็ด 3. กลุ่มชุดดินชัยภูมิ  4. กลุ่มชุดดินวาริน และ 5. กลุ่มชุดดินยางตลาด   

แหล่งน้ำที่สำคัญในตำบลบ้านเพชร มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.) ลำคันฉู เป็นลำน้ำสายใหญ่ที่
สำคัญของอำเภอบำเหน็จณรงค์  ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาของอำเภอเทพสถิตไหลลงสู่อำเภอบำเหน็จณรงค์ทางทิศ
ตะวันตกในเขตตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วไหลผ่านกลางอำเภอทางทิศเหนือของตำบลบ้านเพชร  ลงไปทางทิศใต้
ของตำบลบ้านชวนไหลผ่านตำบลบ้านตาลผ่านอำเภอจัตุรัส หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ในตำบลบ้านเพชร ได้แก่ หมู่ที่ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 และหมู่ที่ 23 ลำน้ำ
สายนี้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร  2.) ลำคำปิง เป็นลำน้ำสายสั้นแยกจากลำคันฉู ที่ตำบล
บ้านเพชรทางทิศตะวันตกไหลผ่านตำบลบ้านเพชร ตำบลหัวทะเล ผ่านตำบลบ้านตาล หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ใน
ตำบลบ้านเพชร ได้แก่ หมู่ที่ 3, 6, 7, 10, 15, 19, 20 และหมู่ที่ 21 ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคและทำ
การเกษตร 

ตำบลบ้านเพชรไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียง คือ มีลักษณะป่าไม้เป็นไม้ยืน
ต้น ตามไร่นาของชาวบ้านในเขตตำบลบ้านเพชร  

     ๖. ด้านความม่ันคง  
ตำบลบ้านเพชร สภาพสังคมไม่ค่อยมีความขัดแย้งรุนแรง แต่จะมีปัญหายาเสพติดที่ยังคงมีอยู่บ้าง 

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ลดลงตามลำดับด้วยการทำงานของฝ่ายตำรวจ คือ สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์  
ร่วมกับฝ่ายปกครอง ซึ่งมีการจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจเพ่ือป้องกันและปราบปราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และมี
การมอบนโยบายจากอำเภอบำเหน็จณรงค์ ให้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
รับผิดชอบของตนเป็นระยะ โดยการตั้งจุดตรวจ ชุมชนและสายตรวจชุมชน 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

หนว่ย 
สนับสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ส่งเสริมการ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจฐาน
รากตามหลัก
ศาสตร์
พระราชาสู่การ
แข่งขนัทีย่ั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาด้าน
ศักยภาพและขดี
ความสามารถด้าน
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ที ่
1  

ร้อยละของประชาชน 
- ได้รับการฝึกอาชีพ 
- มรีายได้เพิม่มากขึน้ 
- ได้รับการสนับสนนุ 
ส่งเสริมการเกษตร 

2 2 2 2 2 สามารถ
ดำเนนิการได้ 
10 โครงการ 

 

1,2,3 - โครงการส่งเสรมิให้ความรูด้้านการเกษตร
ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพ 
- โครงการส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน/กลุม่อาชีพ 
- โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชีพตาม
หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง และ

กองช่าง 

อบต. 
บ้านเพชร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ส่งเสริมการ
สร้างศักยภาพ
คนสู่การพัฒนา
จงหวัดทีย่ั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 
และยทุธศาสตรท์ี่ 
2 การพัฒนา
คุณภาพชวีิต และ
ความเป็นอยูข่อง
ประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

สังคม 

เป้าประสงค์ที ่
2  

และ 
เป้าประสงค์ที ่

3  

ร้อยละของประชาน 
- ได้รับการสงเคราะห ์
- เข้าร่วมประเพณ ี
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ได้รับบริการด้าน
สุขภาพ 

25 25 25 25 25 สามารถ
ดำเนนิการได้ 

125 โครงการ 
 

4, 5, 
6, 7,  
8, 9, 
10 

- โครงการส่งเสรมิการศึกษาทุกระดับชัน้ 
ทั้งในและนอกระบบ 
- โครงการส่งเสรมิให้ประชาชนทกุระดับ ทกุ
ช่วงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจเข้มแข็ง 
โดยการออกกำลังกายและเลน่กฬีา 
- โครงการส่งเสรมิการแข่งขนักฬีาให้กับ
เด็กและเยาวชน 
- โครงการให้ความรู้เกีย่วกับการดูแล
ตนเองและคนรอบข้างให้พ้นจากภาวะเสีย่ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
- โครงการส่งเสรมิขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการให้การส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย ผูย้ากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

สำนักงานปลัด 
กองการศกึษา 

และ กอง
สวัสดิการ 

อบต. 
บ้านเพชร 

 
 

รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ ์

ผลผลิต/ โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

หนว่ย 
สนับสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ส่งเสริมการ

พัฒนาสังคมสู่
การเป็นเมืองที่
น่าอยู่อาศยัและ
เมืองแห่งการ

พักผ่อน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  
การบริหารจัดการ 
บ้านเมอืงที่ด ีมี
ประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง

ที่ด ี

เป้าประสงค์ที ่5  ร้อยละของประชาน 
- มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 
- ได้รับการเพิ่มพนู
ความรู ้
- ได้รับบริการทีด่ีมี
ประสิทธภิาพและ
โปร่งใสเป็นธรรม 
- ชุมชนเขม้แข็งเป็น
ระเบียบเรยีบรอ้ย 

4 4 4 4 4 สามารถ
ดำเนนิการได้ 
20 โครงการ 

 

11, 
12, 
13 

- โครงการเพิ่มพนูประสิทธิภาพการ
บริหารงานของท้องถิ่น ในด้านตา่งๆ ให้
สามารถพฒันาท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- โครงการพฒันา เพิ่มพนูศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กรให้เขม้แข็งครบทกุด้าน 
- โครงการส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ในการ ร่วมคิด รว่ม
ทำ รว่มแก้ไข เพื่อพฒันาทอ้งถิน่ให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยนื 
- โครงการส่งเสรมิ พัฒนาศักยภาพผูน้ำ
ชุมชนทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
- โครงการส่งเสรมิให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนรว่มในการพฒันาท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด
และ 

ทุกสว่นราชการ 

อบต. 
บ้านเพชร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ส่งเสริมการ

พัฒนาสังคมสู่
การเป็นเมืองที่
น่าอยู่อาศยัและ
เมืองแห่งการ

พักผ่อน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพือ่รองรับการ
เป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ

เชื่อมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

เป้าประสงค์ที ่4  - จำนวนถนนเพิ่มขึ้น
และได้รับการบำรุง 
- การกอ่สร้าง/บำรุง 
รักษาระบบสาธารณูป 
โภคครบถ้วนทัว่ถึง 
- ระบบการจราจร
ได้รับการพัฒนา 

23 23 23 23 23 สามารถ
ดำเนนิการได้ 

115 โครงการ 
 

14, 
15 

- โครงการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ในเขตชมุชนและเชื่อมต่อระหว่างตำบล 
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในตำบลให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของประชาชนและหมู่บ้านที่มอียู่เดมิ 
และรองรับการขยายตัวของชมุชนเพิ่ม
มากขึน้  
- โครงการปรับปรุง ซอ่มแซมระบบ
สาธารณูปโภคในตำบลให้มีสภาพที่ดขีึ้น 
สามารถใช้งานได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ 
- โครงการส่งเสรมิระบบชลประทานทั้ง
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่
- โครงการกระจายการใช้น้ำให้เพยีงพอ
ต่อความตอ้งการของประชาชน ทั้งเพื่อ
การอุปโภค บริโภค การเกษตรและเลี้ยง
สัตว ์

กองช่าง อบต. 
บ้านเพชร 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กล
ยุทธ ์

ผลผลิต/ โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนา
สังคมสู่การเป็น

เมืองที่น่าอยู่อาศยั
และเมืองแห่งการ

พักผ่อน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมี

ส่วนรว่มและยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที ่
6  

- ระดับความสำเร็จ
ในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม  
- ระบบบำบัดน้ำเสยี 
-การบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล 

5 5 5 5 5 สามารถ
ดำเนนิการได้ 
25 โครงการ 

 

16,17 - โครงการส่งเสรมิการมีสว่นร่วมใน
การรักษาสิ่งแวดลอ้มในชุมชนและ
ตำบล 
- โครงการส่งเสรมิการรกัษาพื้นที่ป่า 
ปลูกป่า เพิ่มพืน้ที่สเีขยีว 
- โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏกิูลในชุมชนและตำบลให้
สะอาด 
- โครงการดแูล รักษาความสะอาด
ในแหลง่น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างคุ้มค่า  
 

สำนักงานปลัด 
และกองช่าง 

อบต. 
บ้านเพชร 
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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์(-ต่อ-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเพชร  

(พ.ศ.2566 – 2570) 

1. การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

3. การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ ี

2. การพฒันาด้าน
สังคม 

4. การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

5. การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

******************************** 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2. แผนงานการเกษตร 

1. สำนักงานปลัด 
2. กองสวัสดิการสังคม 

อบต.บ้าน
เพชร 

2 การพัฒนาด้าน
สังคม 

1. ด้านบริหารทั่วไป 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
4. ด้านการดำเนนิงาน
อ่ืน 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
7. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
8. แผนงานงบกลาง 

1. สำนักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสวัสดิการสังคม 

 

3 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. ด้านบริหารทั่วไป 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
3. ดา้นเศรษฐกิจ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1. สำนักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสวัสดิการสังคม 

 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1. กองช่าง  

5 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานการเกษตร 

1. สำนักงานปลัด 
2. กองช่าง 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 1 สำนัก/ 4 กอง 
1 

หน่วยงาน 
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ผ 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  1.2 แผนงานการเกษตร 

 
1 
1 

 
20,000 
20,000 

 
1 
1 

 
20,000 
20,000 

 
1 
1 

 
20,000 
20,000 

 
1 
1 

 
20,000 
20,000 

 
1 
1 

 
20,000 
20,000 

 
5 
5 

 
100,000 
100,000 

รวม 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  2.3 แผนงานการศึกษา 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 
  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
  2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
2 
4 

11 
6 
9 
4 

11 

 
60,000 

100,000 
3,862,410 

555,000 
395,000 

65,000 
830,000 

 
2 
4 

10 
6 
9 
4 

11 

 
60,000 

100,000 
3,842,410 

555,000 
395,000 

65,000 
830,000 

 
2 
4 

10 
6 
9 
4 

11 

 
60,000 

100,000 
3,842,410 

555,000 
395,000 

65,000 
830,000 

 
2 
4 

10 
6 
9 
4 

11 

 
60,000 

100,000 
3,842,410 

555,000 
395,000 

65,000 
830,000 

 
2 
4 

10 
6 
9 
4 

11 

 
60,000 

100,000 
3,842,410 

555,000 
395,000 

65,000 
830,000 

 
10 
20 
51 
30 
45 
20 
55 

 
300,000 
500,000 

19,232,050 
2,775,000 
1,975,000 

325,000 
4,150,000 

รวม 47 5,867,410 46 5,847,410 46 5,847,410 46 5,847,410 46 5,847,410 231 29,257,050 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ด ี
  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

4 

 
 

500,000 

 
 

4 

 
 

500,000 

 
 

4 

 
 

500,000 

 
 

4 

 
 

500,000 

 
 

4 

 
 

500,000 

 
 

20 

 
 

2,500,,000 
รวม 4 500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000 20 2,500,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
1 
9 

 
270,000 

4,080,000 

 
4 
7 

 
986,000 

2,635,000 

 
3 

10 

 
750,000 

3,890,000 

 
2 
9 

 
550,000 

3,770,000 

 
3 
9 

 
1,111,000 

11,440,000 

 
13 
44 

 
3,667,000 

25,815,000 
รวม 10 4,350,000 11 3,621,000 13 4,640,000 11 4,320,000 12 12,551,000 57 29,482,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  5.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

4 
3 

 
 

80,000 
50,000 

 
 

4 
3 

 
 

80,000 
50,000 

 
 

4 
3 

 
 

80,000 
50,000 

 
 

4 
3 

 
 

80,000 
50,000 

 
 

4 
3 

 
 

80,000 
50,000 

 
 

20 
15 

 
 

400,000 
250,000 

รวม 7 130,000 7 130,000 7 130,000 7 130,000 7 130,000 35 650,000 
รวมทั้งสิ้น 70 10,887,410 70 10,138,410 72 11,157,410 70 10,837,410 71 19,068,410 353 62,089,050 

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
  4.1 โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 
 

41 

 
 

50,305,000 

 
 

39 

 
 

24,221,000 

 
 

37 

 
 

35,860,000 

 
 

36 

 
 

34,630,000 

 
 

38 

 
 

41,046,000 

 
 

191 

 
 

186,062,000 
รวม 41 50,305,000 39 24,221,000 37 35,860,000 36 34,630,000 38 41,046,000 191 186,062,000 

รวมทั้งสิ้น 41 50,305,000 39 24,221,000 37 35,860,000 36 34,630,000 38 41,046,000 191 186,062,000 
 

  
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
10 

 
936,620 

 
10 

 
936,620 

 
10 

 
936,620 

 
10 

 
936,620 

 
10 

 
936,620 

 
50 

 
4,683,100 

รวม 10 936,620 10 936,620 10 936,620 10 936,620 10 936,620 50 4,683,100 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
  4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

14 

 
 

51,210,000 

 
 

3 

 
 

3,060,000 

 
 

6 

 
 

24,490,000 

 
 

5 

 
 

22,700,000 

 
 

8 

 
 

27,725,000 

 
 

36 

 
 

129,185,000 
รวม 14 51,210,000 3 3,060,000 6 24,490,000 5 22,700,000 8 27,725,000 36 129,185,000 

รวมทั้งสิ้น 24 52,146,620 13 3,996,620 16 25,426,620 15 23,636,620 18 28,661,620 86 133,868,100 
 

แบบ ผ. 01/2 

แบบ ผ. 01/1 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปครภุัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 11,800 3 31,700 3 51,500 - - - - 8 95,000 
    แผนงานบริหารทัว่ไป (คลัง) 3 68,000 - - - - - - - - 3 68,000 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 2,748,000 1 50,000 2 20,000 1 25,000 1 10,000 8 2,853,000 
3. แผนงานการศึกษา 1 19,500 - - - - - - - - 1 19,500 
4. แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 11,800 - - 1 11,800 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 4,300 - - - - - - - - 1 4,300 

รวมทั้งสิ้น 10 2,851,600 4 81,700 5 71,500 2 36,800 1 10,000 22 3,051,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที ่1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลกัศาสตร์พระราชาสู่การแข่งขันอยา่งยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านเพชร ที ่1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน   

ประชาชนในเขตตำบลบ้านเพชร 
ทั้ง 23 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารว่มฝึก
อาชีพ 

ผู้เข้าร่วมฝึกโครงการมี
ทักษะและรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 
  1.2  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนได้ทำการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรและประชาชน 
ในเขตตำบลบ้านเพชร 

ทั้ง 23 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู ้เขา้ใจ
การเกษตรตามหลักความ
พอเพียง 

สำนักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคนสู่การพัฒนาจังหวัดที่ย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ยืน 
     2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                        

            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 

เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น 
ตำบลดำรงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซ่ือสัตย ์ 
สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ 
 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล พนกังานจ้าง 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มาประยกุต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตและในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่าง
เหมาะสม 
 

สำนักปลัด 

2 ช่วยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบา้นเพชร   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเพชร ที่ได้รับความ
เดือดร้อนกรณีประสบปัญหาทาง
สังคม ฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส  และ
ในกรณีเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภยั,การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต,การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ,การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย,การช่วยเหลอืกรณีเกิด
อัคคีภัยที่ไม่เขา้ข่ายภยัพิบัติ  และ
การประสบภยัต่าง ๆ ฯลฯ 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เพชร  จำนวน  ๒๓ หมู่บ้าน   
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ป ระ ช าช น ใน
เ ข ต พื้ น ที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้าน
เพ ช ร  ไ ด้ รั บ
ความช่วยเหลือ
ต า ม ร ะ เบี ย บ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  
วิธีการ เงื่อนไข 
ที่กำหนด 

 

ป ระชาชน ใน เขตพื้ น ที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเพชรจะได้รับความ
ช่วยเหลือโดยเป็นไปตาม
ร ะ เบี ย บ  ห ลั ก เก ณ ฑ์  
วิธีการ เง่ือนไข ที่กำหนด 
 

สำนักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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  2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร จิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเพชร 

เพื่อให้บุคลากรปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือพนกังานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

จิตอาสาภัยพบิัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเพชร  

จำนวน 50 คน 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานในการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 

2 ฝึกอบรมการซ้อมแผนปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อดำเนินการจัดอบรมการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยรูปแบบต่างๆ 

จนท.อปพร. อบต.บา้นเพชร 
อบรมจำนวน 1 ครั้ง/ป ี

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ระงับเหตุอันเกิดจากสาธารณ
ภัยในรูปแบบตา่งๆได้ 

สำนักปลัด 

3 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนและให้ประชาชนเกิด
จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

ตั้งจุดบริการจำนวน 1 จุด 
ในการให้บริการประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวน  
อปพร. อบต.
บ้านเพชร ที่
ปฏิบัติหน้าที ่

ลดความสูญเสีย ชีวิต และ
ทรัพย์สิน ของประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

สำนักปลัด 

4 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนและให้ประชาชนเกิด
จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

ตั้งจุดบริการจำนวน 1 จุด 
ในการให้บริการประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวน  
อปพร. อบต.
บ้านเพชร ที่
ปฏิบัติหน้าที ่

ลดความสูญเสีย ชีวิต และ
ทรัพย์สิน ของประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

สำนักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 
 

เพื่อประสาน สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์ คณะครู
และบุคลากรอื่นๆ ในศูนย ์

จัดประชุมผู้ปกครอง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวน
ผูป้กครองเข้า

ร่วม
ปฐมนิเทศ 

เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง ประสานงาน
กับผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

 

2 ฝึกอบรมครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อจัดฝึกอบรมที่ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านเพชรให้กบัครู 
บุคลากรและผู้ดูแลเด็ก 
 

ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.

บ้านเพชร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนครู
และผู้ดูแล

เด็ก 

บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ทักษะเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

3 วันเด็กแห่งชาต ิ
 
 

เพื่อเด็กนักเรียนและเด็กก่อนเกณณ์
ในเขตตำบลบ้านเพชรได้ร่วมกับ
กิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาต ิ

สนับสนุนกิจกรรมเน่ืองในวันเด็ก
แห่งชาติให้กับทกุโรงเรียนในเขต

ตำบลบ้านเพชร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนครั้ง
ในการจัดงาน

วันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กนักเรียนและเด็กกอ่น
วัยเรียนได้ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 

 

4 วันแม่แห่งชาต ิศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.บา้นเพชร 
 
 

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กทุกคนมี
จิตใจซาบซึง่ในพระคุณแม่ 

แม่และเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 
อบต.บ้านเพชร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมวัน
แม่ 

เด็กได้แสดงความกตัญญ
รูคุ้ณต่อบุพการี 

กอง 
การศึกษา 

5 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเด็กและ
เยาวชน ตำบลบ้านเพชร 

เพื่อเด็กนักเรียนและเยาวชนใน
ตำบลบ้านเพชร ให้เรียนรู้ทักษะใน
การสื่อสารสารเพิ่มมากขึ้น และ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียน
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 

เด็กนักเรียน จำนวน ๖ โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชร 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรียนและเยาวชนใน
ตำบลบ้านเพชร มีทกัษะใน
การสื่อสารเพิ่มมากขึ้น มี
ศักยภาพในการเรียน
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

6 ค่าอาหารเสริมนม เพื่อพัฒนาการของเด็กให้สมส่วน จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตพื้นที่  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล
บ้านเพชร 

๙๙๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ จำนวน
นักเรียน 

เด็กนักเรียนสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
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  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 
7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร

การศึกษา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
บริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 

904,410 904,410 904,410 904,410 904,410 ศพด.อบต.
บ้านเพชร 

สามารถพัฒนาศักยภาพ
ให้กับนักเรียนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 
ครบทุกด้าน และตอบสนอง
ต่อนโยบายต่างๆด้าน
การศึกษาของรัฐบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

8 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบล
บ้านเพชร 

อาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษาในพื้นที่

ตำบลบ้านเพชร จำนวน 
200 วัน ต่อหวั/ ละ 20 

บาท  

1,528,000 1,528,000 1,528,000 1,528,000 1,528,000 จำนวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนวัยเรียนสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านเพชร 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมภีูมิทัศน์
ที่สวยงามและสำหรับเด็กเล็ก และ
เพื่อความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านเพชร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ภูมิทัศน์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.บ้าน
เพชร 

ภูมิทัศน์ที่สวยงามและน่าอยู ่ กอง
การศึกษา 

 
 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 
 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านเพชร มีสถานที่เรียนที่
ปลอดภัย ส่งเสริมเรียนรู้ของเด็ก 

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บา้น

เพชร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนพื้นที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

มีสถานที่ที่ปลอดภยัในการ
จัดการเรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 

11 ติดตั้งระบบเสียงตามสายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อติดตัง้ระบบเสียงตามสายของ
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการติดตั้ง 
1. เครือ่งขยายเสียง  
2. ชุดลำโพง  
3. สายลำโพงพร้อม
อุปกรณ์  
และเดินระบบเสียงตาม
สายภายในอาคารฯ 

(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด 

20,000     เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต. บ้านเพชร
ได้รับประโยชน์
จากเสียงตาม
สาย 

เป็นอุปกรณ์ในการประชา 
สัมพันธ์เสียงตามสายของ
กิจกรรมต่างๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อย่างจัดเจน 
ทั่วถึง รวดเรว็ ฉับไว เป็น
ปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา 

รวม 10  โครงการ - - 3,862,410 3,842,410 3,842,410 3,842,410 3,842,410 - - - 
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  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 คุมกำเนิดประชากรสุนัขและ
แมวอย่างถาวร 

1.เพื่อควบคุมปริมาณประชากร
สุนัขและแมว2.เพือ่ลดอัตราการ
แพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน                    
3.เพื่อลดอัตราการเกิดของสุนัข
และแมวจรจัดในพื้นที ่

ประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่
ตำบลบ้านเพชร 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนสุนัข
และแมว
ได้รับการ
คุมกำเนิด
อย่างถาวร 

ไม่น้อยกวา่ปี
ละ 50 ตวั 

1.ปริมาณประชากรสุนัข
และแมวลดลง 
2.อัตราการแพร่เชื้อโรค
พิษสุนัขบ้าสู่คนลดลง 
3.อัตราการเกิดของสุนัขและ
แมวจรจัดในพื้นที่ลดลง 

งานสาธารณสุข 
สำนักปลัด 

2 รสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงอันตรายของโรคพิษสุนัข
บ้า และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่
ได้รับการอบรมให้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้านของตนได้ 
2  เพื่อให้ประชาชนที่มีสุนัขและ
แมวในครอบครองมีจิตสำนึกในการ
เลี้ ย ง ดู สุ นั ข แ ล ะ แ ม ว เห็ น
ความสำคัญในการนำสุนัขและแมว
ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ปล่อย
ให้ เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด ซ่ึงจะเป็น
ปัญหาสังคมและเป็นพาหะนำโรค
ร้ายไปสู่คน  
3  เพื่อมป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ในเขตตำบลบ้านเพชรได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่
ตำบลบ้านเพชร 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซันป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

90  

สามารถป้องกันและ ควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

งานสาธารณสุข 
สำนักปลัด 
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  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ เร่ือโรคติดต่อต่าง ๆ  
2เพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อต่าง 
ๆ                
3. เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 23 
หมู่บ้าน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -โรคติดต่อใน
พื้นที่ตำบล
บ้านเพชร

ลดลง 

1.ประชาชนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ เร่ือโรคติดต่อ
ต่าง ๆ  
2 ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อต่าง ๆ                
3. ประชาชนเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ 

งานสาธารณสุข 
สำนักปลัด 

4 พระราชดำริด้านสาธารณสุข -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ
ดำเนินโครงการพระราชดำริดา้น
สาธารณสุขและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 23 
หมู่บ้าน 

 
460,000 

 
460,000 

 
460,000 

 
460,000 

 
460,000 

ร้อยละของ 
ประชาชนที่
ได้รับ ความรู้
และบริการ
ด้านสาะรณ

สุข  

ประชาชนได้รับความรู้และ
บริการด้านสารณสุขได้
ครอบคลุมต่อเนื่อง 

งานสาธารณสุข 
สำนักปลัด 

5 อบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย
สาธารณสุขแก ่ประชาชน 

-เพื่อส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจ
เร่ือง กฎหมาย สาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และกฎหมายทอ้งถิ่นที่ 
เกี่ยวขอ้ง 

กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ แกป่ระชาชนหรอื

ผูป้ระกอบ กิจการ  
จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕๐ 

คน/ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่
เข้า ร่วม
โครงการ 

ลดปัญหาสุขภาพและ 
สภาวะแวดล้อมของ
ประชาชน/หมู่บา้น 

งานสาธารณสุข 
สำนักปลัด 

6 ขับเคลื่อนเครือข่าย อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) 

เพื่อจัดกิจกรรมสร้าง  
จิตส านึกในการรักษา ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การฝึกอบรม/การจัด
กิจกรรมรณรงค์ ทำความ
สะอาด/ฟื้นฟ ูสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น ของ อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่

เข้าร่วม 
กิจกรรม 

คนในชุมชนมีจิตในการ 
รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

งานสาธารณสุข 
สำนักปลัด 

รวม 6  โครงการ - - 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 - - - 
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  2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ต้านภัยหนาว เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาวของตำบลบ้านเพชร 

ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สงูอายุในตำบลบ้านเพชร จำนวน 

23 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้มรีายไดน้้อย ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพชร
ได้รับความช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 นักเรียน/ นักศึกษาทำงานใน
ระหว่างปิดภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียน/ นักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้
จากการทำงาน 

นักเรียน/ นักศึกษา 
ในตำบลบ้านเพชร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน/ 
นักศึกษา 
ที่ทำงาน 

นักเรียน/ นักศึกษา 
มีรายได้เสริมช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 เยาวชนยุคใหม่บ้านเพชรห่างไกล
ยาเสพติด 

เพื่อให้ เด็กนักเรียนและเยาวชน   
ตำบลบ้านเพชรห่างไกลยาเสพติด 

เด็กนักเรียนและเยาวชน 
ในตำบลบ้านเพชร  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปัญหายาเสพติดในเด็ก
นักเรียนและเยาวชนลดลง 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล
บ้านเพชร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้ับผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพชร 
จำนวน 23 หมูบ่้าน 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ด ี กอง
สวัสดิการฯ 

5 ป้องกันกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เพื่อเสริมสร้างความภูมคุ้มกันใน
ตนเองของวัยรุ่น 

เยาวชนตำบลบ้านเพชร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีทักษะ และภูมิคุ้ม 
กันในการจัดการกับสถาน 
การณ์ที่เกี่ยวขกับเรื่องเพศ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
6 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

บ้านเพชร 
1.เพื่อจัดสวัสดิการใหก้ับประชาชน
และสมาชิก 
2.เพื่อการพัฒนาสังคมอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
3.เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและสามารถดำรงชีวิตในสงัคม
อย่างมั่นคง 
4.เพื่อให้ชุมชนมีความสามัคคีจัด
กิจกรรมเป็นกลุ่ม  
5.เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลกันและ
กันเอื้ออาทรต่อกันในสังคมมี
ความสุขแบบยั่งยืน 

สมาชิกกองทุน จำนวน 1,854 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เงินสมทบ
กองทุน

สวัสดิการ
ชุมชนตำบล
บ้านเพชร 
จำนวน 

100,000 
บาท 

1.จัดสวัสดิการให้กบั
ประชาชนและสมาชกิ 
2.สังคมพัฒนาสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
3.ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและสามารถดำรงชีวิต
ในสังคมอย่างมั่นคง 
4.ชุมชนมีความสามัคคีจัด
กิจกรรมเป็นกลุ่ม  
5.ชุมชนสามารถดูแลกัน
และกันเอื้ออาทรต่อกันใน
สังคมมีความสุขแบบยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ปันรัก ปันน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้กลุม่เป้าหมายได้รับการ
ช่วยเหลือและได้รับการเอาใจใส ่

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
จำนวน 23 หมูบ่้าน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000      1 ครั้ง ผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร ผูด้้อย 
โอกาส ได้รับการช่วยเหลือ
และการดูแลเอาใจใส่ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
8 พัฒนาบทบาทสตรี 

 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง 
เครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ 

กลุ่มสตรตีำบลบ้านเพชร ทั้ง 23 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรีตำบลบ้านเพชร
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

9 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวิทยากร 
ค่ าอาหารกลางวั น  อาหารว่า ง 
เครือ่งดืม่ ค่าป้ายโครงการฯลฯ 

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุ
ในตำบลบ้านเพชร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม 9  โครงการ - - 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 - - - 
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  2.6  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมประชาธิปไตย   
 

จัดการฝึกอบรม การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย 

คลอบคลุม 23 หมู่บา้น 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวน
ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้เกีย่วกับ
การเลือกตัง้ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนักปลัด 

2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้านด้านการจัดทำแผน 
(แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บา้น) 

เพื่อฝึกอบรมด้านการจัดทำแผน
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
จั ด ท ำแผน  ได้ แ ก่  แผน พั ฒ น า
ท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งในการจัดทำแผนพัฒนา  

ทั้ง 23 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะกรรมการหมู่บ้านมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
การจัดทำแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด 

3 ประชาคมจัดทำแผนระดับ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ความรูใ้นการจัดทำแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

คลอบคลุม 23 หมู่บา้น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
จัดทำแผน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา 

สำนักปลัด 

4 ประชาคมบูรณาการแผนระดับ
ตำบล 

เพื่อประชาคมบูรณาการแผน 
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
ตำบล ขับเคลื่อน สร้างการเรียนรู้แก่
ชุมชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดทำแผนใน
ระดับตำบล  

คลอบคลุม 23 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผูเ้ข้าร่วม
ประชาคม
ตามสัดส่วน
ประชาคม

ตำบล 

เกิดการบูรณาการการ
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
ร่วมกัน 

สำนักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 - - - 
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  2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 

จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ด้านกีฬา เช่น การส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขัน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมและ
ผลการ

ดำเนินงาน 

ประชาชน เยาวชนมี
สุขภาพที่ดีและ อบต.มี
ส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานอื่น 

กอง
การศึกษา 

2 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและ
สร้างความปรองดองสมานฉันท ์
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้ออกกำลังกายและ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่นๆ 

จัดการแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมและ
ผลการ

ดำเนินงาน 

บุคลากรและประชาชนได้
ออกำลังกายที่ดีและสร้าง
สัมพันธ์ที่ด ี

กอง
การศึกษา 

3 จัดการแข่งขันฟุตซอลเด็กและ
เยาวชน อบต.บ้านเพชร 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนหา่งไกลยา
เสพติด รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยั สร้างความ
สามัคคี 
 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลให้เด็ก
และเยาวชน 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมและ
ผลการ

ดำเนินงาน 

ส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง 
การศึกษา 

4 วอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ 
 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยา
เสพติดเพื่อเด็กและเยาวชนและ
ประชาชนได้มีสมรรถภาพที่ดี ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

จัดกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมและ
ผลการ

ดำเนินงาน 

ส่งเสิรมประชาชนและ
เยาวชนหา่งไกลยาเสพติด
ได้มีร่างกายที่แข็งแรงและ
สร้างสัมพันธ์อันด ี
 

กอง
การศึกษา 

5 แข่งขันกีฬาภายในตำบล (อบต.
บ้านเพชรเกมส์) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน
และนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเพื่อสุขภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมและ
ผลการ

ดำเนินงาน 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี รู้
แพ้ รู้ชนะ รูอ้ภยั 

กอง
การศึกษา 

 
 

6 รำบวงสรวงงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชยัภูม ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกจิกรรมตาม
โครงการ 

นางรำตำบลบ้านเพชร  
จำนวน ๒๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม
ประเพณี 

นางรำตำบลบ้านเพชรได้
เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทาง
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 

กอง
การศึกษา 
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  2.7  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 จัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลัง
กาย หรือเล่นกีฬา เพื่ อสุขภาพ 
พลานามัยที่แข็ งแรงสมบูรณ์  มี
พัฒนาการตามวัย 

เด็ก,คร,ูผู้ปกครอง ,บุคลากร
ทางการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการ
จัดแข่งขัน
กีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เด็กปฐมวัยมีกจิกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ออก
กำลังกาย หรือเล่นกีฬา 
เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มี
พัฒนาการตามวัย 

กอง
การศึกษา 

 

8 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
เข้าพรรษา 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาจำนวน ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมและ
ผลการ

ดำเนินงาน 

ได้ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีเข้าพรรษา 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

 
9 อนุรักษ์และสืบสานประเพณี

ลอยกระทง 
 
 
 

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้สืบ

สาน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมและ
ผลการ

ดำเนินงาน 

สืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่
ประชาชน อนุรกัษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

10 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น(อุปสมบทนาคหมู่) 
 

เพื่อจัดกิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนร่วมกจิกรรมช่วยอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้

สืบไป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมและ
ผลการ

ดำเนินงาน 

สืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่
ประชาชน อนุรกัษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

11 อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมและ
ผลการ

ดำเนินงาน 

สืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่
ประชาชน อนุรกัษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 

รวม 11  โครงการ - - 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศยัและเมืองแห่งการพักผอ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
     3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อให้การอำนวยการของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอบำเหนจ็ณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ มีประสิทธิภาพ ฯ 

อุดหนุน อปท. 
ในเขตอำเภอบำเหนจ็ณรงค์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง ศูนย์สามารถดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

สำนักปลัด 

2 ประชาสัมพันธก์ารชำระภาษี
ประจำป ี

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนไดร้ับทราบถึง หลัก เกณฑ์ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ตามห้วง
ระยะเวลาทีก่ำหนดได้ถกูตอ้งตาม
ขั้นตอน 

ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบล
บ้านเพชร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลการชำระภาษี

ประจำป ี

กองคลัง 

3 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อนำข้อมูลที่ปรับปรุงได้จากการ
สำรวจข้อมลูภาคสนาม มาปรับขอ้มูล
แปลงที่ดนิและข้อมูลสิ่งปลูกสร้างให้
เป็นปัจจุบันพร้อมบันทึกข้อมูลได้
ทั้งหมดลงโปรแกรมเชือ่มโยงกับ
ฐานขอ้มูลแผนทีท่ั้งระบบ LTaxGis 
และ LTax3000 

แผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัย์สิน 
ข้อมูลครอบคลุม 23 หมู่บา้น ของ

ตำบลบ้านเพชร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 

โปรแกรมเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลแผนที่ทั้ง
ระบบ LTaxGis และ 

LTax3000 

กองคลัง 

4 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เพชร 

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงานใหก้ับ
บุคลากร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนตำบล พนกังานจ้าง 
ผู้นำชุมชนและผู้บำเพ็ญประโยชน ์

จำนวน 100 คน 

410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 จำนวนผูเ้ข้ารว่ม 
โครงการ 

บุคลากรในองค์กร
สามารถนำความรู้และ 

ประสบการณ์มาใช้พัฒนา
องค์กรได้อย่าง มี

ประสิทธภิาพ เขา้ใจใน
บทบาทหน้าที่มากขึน้ 

สำนักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผอ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดต้ังกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน
จำนวน 4 จุด (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานประปาส่วนภูมิภาค
กำหนด) 

 50,000    จำนวนกล้องวงจร
ปิด 

ช่วยดูแลความปลอดภยั
ในจุดเสี่ยงต่างๆของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ขยายเขตประปาซอยหนองขโมง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภคอยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตประปาซอยหนองขโมงยาว 
500 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานประปาส่วนภูมิภาค
กำหนด) 

 380,000    ความยาว500 
เมตร 

ประชาชนมีความสะดวก
ด้านสาธารณูปโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

3 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเส้นถนน 
สุรนารายณ์ หมู่ที ่ 10 

เพื่อส่องสว่างให้กับผู้สัญจรไปมา ความยาวในการติดตั้ง 1,000 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกำหนด) 

    570,000 ความยาวในการ
ติดต้ัง 1,000 เมตร 

มีไฟฟ้าส่องสว่างให้กับผู้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค
จากบา้นนางเสน่ห์ ถึงบ้านนาย
อาทิตย์ หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใชอ้ย่างทัว่ถึง ระยะทางยาวรวม 200 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด) 

    155,000 ระยะทางยาวรวม 
200 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งภายใน
หมู่บ้านจากบา้นพ่อสีไว ถึงนาง
ทองปาน ขจรกลิ่น หมู่ที ่ 16 

เพื่อให้ผู้ใชม้ีแสงสว่างเพียงพอ 
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง ความยาว 
450 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
กำหนด) 

   260,000  ความยาว 450 
เมตร 

มีแสงสว่างในหมู่บ้าน กองช่าง 

6 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค จาก
แปดห้องถึงบ้านนางทวน ทัพวงศ์ 
หมู่ที่  17 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค ความ
ยาวรวม 350 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบมาตรฐานประปาส่วน
ภูมิภาคกำหนด) 

270,000     ความยาวรวม 350 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ขยายเขตไฟฟ้าจากถนนสุร
นารายณ์ถึงคอกแพะ(ถนนคลอง
ตาดี)หมู่ที่ 21 

เพื่อให้มีแสงสว่างสะดวกปลอดภยั
ในชีวิตและทรพัย์สิน 

ความยาวรวม 400 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกำหนด) 

  250,000   ความยาวรวม 400 
เมตร 

มีแสงสว่างสะดวก
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งจากถนน
สุรนารายณ์ถึงบ้านเช่าอาจารย์
ทองม้วนถนนติดร้านจ่าชาติ)  
หมู่ที่  21 

เพื่อให้มีแสงสว่างสะดวกปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความยาวรวม 500 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกำหนด) 

   290,000  ความยาวรวม 500 
เมตร 

มีแสงสว่างสะดวก
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9 ขยายเขตประปาจากถนนสุร
นารายณ์ถึงบ้านเช่าอาจารย์
ทองม้วนถนนติดร้านจ่าชาติ)     
หมู่ที่  21 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

ความยาวรวม 500 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด) 

    386,000 ความยาวรวม 500 
เมตร 

ประชาชนได้ใช้น้ำ
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 ขยายเขตไฟฟ้าซอยหนอง  โจดถึง
นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  23 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ความยาวรวม 800 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

 456,000    ความยาวรวม 800 
เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยัและ
คล่องตัว 

กองช่าง 

11 ขยายเขตไฟฟ้าศาลตาปูบ่้านถึง
บ้านพ่อใหญ่สนกุ หมู่ที ่ 23 

เพื่อให้มีแสงสว่างสะดวกปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความยาวรวม 700 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

  400,000   ความยาวรวม 700 
เมตร 

มีแสงสว่างสะดวก
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที ่ 7 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ติดต้ังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
จำนวน 3 จุด (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

 100,000    เสียงตามสาย 3 
แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

13 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างจาดบ้านนาง
ศรีไพร คำชมพู ถึงบ้านนางส้มส่า 
บุญญานุสนธิ ์หมู่ที่  14 

เพื่อให้ผู้ใช้มีแสงสว่างเพียงพอ 
ปลอดภัย 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาว 
150 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  100,000   ความยาว 150 
เมตร 

มีแสงสว่างในหมู่บ้าน กองช่าง 

รวม 13 โครงการ - - 270,000 986,000 750,000 550,000 1,111,000 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหนองอีนุน (ช่วงที่  1) 
หมู่ที่  1 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ยาว 730 เมตร กวา้ง 4 เมตร 
หนา 0.10 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

450,000     ถนน 
ยาว 730 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

2 กั้นขอบสระหนองยางฝั่งขวา (ช่วง
ที่ 1) ทิศเหนือ หมู่ที่  1 

เพื่อให้กั้นขอบสระนำ้ไม่ให้
พังทะลาย 

ยาว 96 เมตร สูง 3.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

 960,000    ขอบสระ  
ยาว 96 เมตร 

ฝั่งสระไม่พังทลายลงน้ำ กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองเสือบอง (ช่วงที่ 4)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  800,000   ถนน 
ยาว 300 เมตร 

ประชาชนได้รบัความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองเสือบอง (ช่วงที่ 5)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    800,000 ถนน 
ยาว 300 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าบ้านนายสมดีถึงบ้านนางขวัญ
จิรา อองราช หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมลงลุกรังไหล่ทาง  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    300,000 ความยาวของถนน 
140 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

6 เสริมผิวจราจรหินคลุกซอยเรียบ
คลองสอยดาวจากบา้นนางสุดใจ 
แก้วโต ถึงกระทุ่มเตี้ย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 900  
หนา 0.10 เมตรเมตร เสริมคันทาง
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 
1 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  300,000   ถนนความยาว 900 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

7 ลงหินคลุกจากบ้านเจก็จอยถึง
ฝายคันฉูต้นแจง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ความกวา้ง 3 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด)  

450,000     ถนนความยาว 
1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

8 ลงหินคลุกจากคลองกราดถึงนา
นายเม้ง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ความกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร   
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

 600,000    ถนนความยาว 
1,500 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแย้มสง่า หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   170,00  ถนนความยาว 70 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทองหล่อ หมู่ที ่ 5 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 20 เมตร 
หนา0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    40,000 ถนนความยาว 20 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายสาคร  ประทุมวงศ์ถึง
บ้านนายสำราย เรืองจาก หมู่ที่  
6 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 200เมตร 
ลึก 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   500,000  ความยาว 200 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

12 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก
ซอยคอกหมูบา้นนางอำนวย ใจ
หมั่น ถึงบ้านนายสมาน พูนชัย 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250เมตร 
ลึก 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    650,000 ความยาว 250 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

13 ลงหินคลุกสายหนองเหล็กถึงไร่
นายสุทัศน์  มาสิงห์  หมู่ที่  8 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,600
เมตร ลึก 0.10 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

620,000     ความยาว 1,600 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนพร้อมลงหินคลุก
สายหนองยายแกว้จากไร่นาย
สุทัศน์ มาสิงห์ ถึงไร่นายเกตุ หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 3เมตร ยาว 500เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยกระดับคันทาง 
กว้าง 6 เมตรยาว 300 เมตร สูง
1.00 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

 300,000    ความยาว 500 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยดำเนินสะดวก (ช่วงที่ 3) 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  600,000   ความยาว 230 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้านซอยศาลเจ้าแยก
สระใหม่ไปบ้านนางทวาย หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   900,000  ความยาว 350 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ซ่อมแซมถนนตามแนวเขต
สาธารณประโยชน์ตั้งแต่ไร่นาย
สวัสดิ์ ฟ้าคุ้ม ถึงไร่นายเลน หอม
จันทึก หมู่ที ่ 8 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    500,000 ความยาว 1,500 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนและลง
หินคลุกสายบา้นดอนทะยิง – 
อบต. ต.บ้านเพชร หมู่ที ่9 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ลงหินคลุกบดอัดขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,380เมตร หนา 0.10 
เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

   700,000  ความยาว 1,380 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนพร้อมลง
หินคลกุสายหลังโรงเรียนดอนทะ
ยิง – อบต.บา้นเพชร หมู่ที ่ 9 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ลงหินคลุกบดอัดขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,000เมตร หนา 0.10 
เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

    500,000 ความยาว 1,000
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังขนส่งช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

270,000     ความยาว 100 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังขนส่งช่วงที่ 3 หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว 100เมตร 
หนา 0.15 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

 270,000    ความยาว 100 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังขนส่งช่วงที่ 4 หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสญัจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว 100เมตร 
หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  270,000   ความยาว 100 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังขนส่งช่วงที่ 5 หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว 100เมตร 
หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   270,000  ความยาว 100 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

24 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง ถนนสาย
นายายปราณี หมู่ที่  11 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ความกวา้งของถนน 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

140,000     ความยาวของถนน 
30 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชา่ง 

25 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายพันธ์ นาคนิล หมู่ที่  
11 

เพื่อให้การสญัจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ความกวา้งของถนน 2.5 เมตร ยาว 
35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

 55,000    ความยาวของถนน 
35 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแจ่มเพ็ง หมู่ที ่ 11 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3 เมตรยาว 78 เมตร 
หนา 0.15  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  200,000   ความยาวของถนน 
78 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

27 ขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบนอก (ถนนใหม่)
ด้านทิศตะวันออกหมู่บา้น(ระยะ
ที่ 2) หมู่ที ่ 12 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

950,000     ความยาวของถนน 
500 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนดินสายนานางอุ่น
เรือน - นางเฉลียว หมู่ที่  12 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 2.5 เมตร ยาว 350 
เมตร สูง 1.00 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  150,000   ความยาวของถนน 
350 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองช่าง 

29 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกซอยกลาง
หมู่บ้าน พร้อมรางระบายน้ำรูป
ตัววีพร้อมบอ่พัก หมู่ที ่ 13 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

เสริมผิวจราจรแอฟฟาสติก กวา้ง 4
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 
เมตรพร้อมรางระบายน้ำรูปตวัวี
พร้อมบ่อพกัระยะทาง 300 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

450,000     ระยะทางความยาว 
300 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

30 เสริมผิวถนนลาดยางพร้อมราง
ระบายนำ้รูปตัววพีร้อมบ่อพัก
ซอยนายชาตรี ศรีเมฆ หมู่ที่  
13 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ปรับพื้นผิวถนน พร้อมลาดยางยาว 
50 เมตรกว้าง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.04 เมตร พรอ้มราง
ระบายนำ้รูปตัวว ีพร้อมบอ่พัก 
ระยะทาง 50 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  400,000   พื้นที่ในการปรับผิว
จราจร ยาว 100 

เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

31 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
พร้อมรางระบายนำ้รูปตัววี
พร้อมบ่อพกัซอยนายเผือก ต้น
คำ หมู่ที่  13 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ปรับพื้นผิวถนนลาดยางกว้าง 4 
เมตร ยาว 140 เมตร หนา้ 0.10 
เมตร พรอ้มรางระบายนำ้รูปตัวว ี
และบ่อพกั ระยะทางยาว 140 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

   670,000  ปรับพื้นผิวยาว 
140 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
ถนนสายหนองแหนถึงตะกอ
แยกหมู่ที ่ 16 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000  
เมตร หนา 0.10 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

  800,000   ความยาว 2,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายอีสาน
เขียว ชว่งที่ 2 หมู่ที่  17 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

 300,000    ความยาว 800 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

34 ปรับปรุงถนนโดยวธิีลงหินคลุก
สายบ่อนำ้เค็ม หมู่ที่  17 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

กว้าง 3  เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.10 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  300,000   ความยาว8200 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

35 เสริมผิวจราจรถนนหินคลุกซอย
สุขสำราญ หมู่ที ่ 22 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใชถ้นนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

เสริมหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 0.10 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

150,000     ความยาวรวม 350 
เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้
อย่างปลอดภัยและ
คลอ่งตัว 

กองช่าง 

36 เสริมแนวกันบึงฝ่ังตะวันตกและ
ตะวันออก หมู่ที ่ 22 

เพื่อไม่ให้ขอบบ่อพังทลายลง ขนาดกั้นยาว 50 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    450,000 ยาว 50 เมตร ขอบบ่อไม่พังทลาย กองช่าง 

37 ก่อสร้างท่อระบายพร้อมบอ่พัก
สายจอมทองจากบ้านนาย
สมหวัง  พลผู้ชว่ย ถึงบ้านนาง
คูณ เกื้อสูงเนิน หมู่ที่  14 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพกั 
ท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 150 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

 150,000    ความยาว 150 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตาแล หมู่ที่  18 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 35 เมตร 
หนา 0.5 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  70,000   ความยาว 35 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

39 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสุรนารายณ์ถึงทุ่งจาน 
หมู่ที่  14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

   150,000  ความยาว 500 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

40 ลงหินคลุกสายกลางทุ่ง ถึงท่า
ทะลูด หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนา 0.10 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

   400,000  ความยาว 1,000  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 ถมดินพร้อมลงหินคลุกซอยหลัง
บ้านนายประยูร หมู่ที่  18 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยัและ
คล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 60  เมตร 
หนา 0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    200,000 ความยาว 60  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนองบัวชะโลงสายล่าง ชว่งที่ 1 
หมู่ที่  19 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยัและ
คล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    8,000,000 ความยาว 
3,000 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนอง
ปลาไหลโดยวธิีลงหินคลุก หมู่ที ่ 
23 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยัและ
คล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

600,000     ความยาวรวม 
1,500 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้
อย่างปลอดภัยและ
คล่องตัว 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที่ 2 คุ้มสวัสดิ์ดี หมู่ที ่ 23 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยัและ
คล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 100เมตร 
หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   180,000  ความยาวรวม 
100 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้
อย่างปลอดภัยและ
คล่องตัว 

กองช่าง 

รวม 44  โครงการ - - 4,080,000 2,635,000 3,890,000 3,770,000 11,440,000 - - - 

 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน
หนองขนากหมู่ที ่2 

เพื่อเป็นสัญลักษณ ์จุดสังเกต ุ     
อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
กว้าง 5 เมตร สูง 6 เมตร (เสาโครง
ถักเหล็กกลม) (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  100,000   ซุ้มประตู  
จำนวน 1 แห่ง 

เป็นจุดเด่นทางเข้าออก
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ไว้ใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนก 
ประสงค์ขนาดกว่าง 6 เมตร ยาว 
10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   300,000  ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
จำนวน 1 แห่ง 

มีอาคารอเนกประสงค์ไว้
ใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างศาลาประชาคมหมูบ่้าน
หมู่ที่  3 

เพื่อให้มีสถานที่จัดกจิกรรมของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาชม กว้าง 8 
เมตร ยาว 12 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

800,000     ศาลา 1 แห่ง มีศาลาในการจัดกจิกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 800,000 - 100,000 300,000 - - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รางระบายน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางระบายนำ้ พรอ้มถัง
ดักไขมันลงสระสาธารณะจาก
บ้านหนูจันทร์ ถึง สระน้ำหนา้
บ้าน นายบญุ รักงาม หมู่ที ่2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดพรอ้มถัง
ดักไขมันก่อนลงสู่บ่อ และวางท่อ
ระบายนำ้ขนาด 0.40 เมตร ยาว 
120 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

400,000     รางระบายน้ำ 
ยาว 120 เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
บ้านพ่อสมศรีถึงบ้านพอ่หยาด 
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1 
เมตร พร้อมบ่อพักระยะความยาว
รวม 110 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   650,000  ระยะความยาว 
110 เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
บ้านพ่อหยาดถึงบา้นพ่อหนูพุฒ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพกัระยะ
ความยาวรวม 240 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    700,000 ระยะความยาว 
240 เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
ซอยบ้านนายวาย หาญณรงค์ 
หมู่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักความ
ยามรวม 174 เมตร กว้าง 0.40 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

900,000     ระยะความยาว 
174 เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5 วางท่อระบายน้ำจากบ้านนาย
ดาวถึงบ้านนายม่าน หนูมว่ง หมู่
ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยูความ
ยาวรวม 59 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   250,000  ท่อระบายนำ้ยาว 
59 เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงท่อระบายนำ้พร้อมบอ่
พักเดิมจากสระประปาหนองกก
ถึงสระนบใหม่ หมู่ที่  8 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในสระ วางท่อ คสล.ขนาด 0.80 จำนวน 
50 ท่อน บอ่พัก จำนวน 5 บ่อ 
ความยาวรวม 60 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    350,000 ความยาวของท่อ
ระบายนำ้ 60 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น กองชา่ง 

7 ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี
ซอยบ้านนางเยาว์ ชาติเผือก หมู่
ที่  13 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี พร้อม
วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพกัความยาว 80 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

 250,000    พื้นที่ในการก่อสร้าง 
80 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รางระบายน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี 
ซอยบ้านนางโถม ภู่เพชร หมู่ที่  
13 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี พร้อม
วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพกัยาว 50 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    150,000 ความยาว 50 เมตร ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองชา่ง 

9 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้สาย
เตาปูนลงบึงประมงจากสี่แยก
เตาปูนลงบึงประมง หมู่ที่  22 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 
200 ท่อนพร้อมบ่อพกั คสล. 
จำนวน 10 บอ่  (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

 980,000    จำนวนท่อ 20 ทอ่น การระบายน้ำในหมู่บา้น
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างระบายน้ำรูปตัววีสาย
กลางหมู่บ้านจากบา้นนางคูณ 
บุญมาถึงบ้านนางบังอร ผา่นอ้น 
หมู่ที่ 22 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววียาว 
200 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  500,000   ความยาว 200 
เมตร 

การระบายน้ำในหมู่บา้น
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

11 วางท่อระบายน้ำ คสล.รอบ
หมู่บ้านทางทิศเหนือ ชว่งที่ 5 
หมู่ที่  7 

เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

ท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 1.0 เมตร 
ยาว 60 เมตรพร้อมบอ่พัก 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

350,000     ความยาวของท่อ
ระบายนำ้ 60 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น กองช่าง 

12 วางท่อระบายน้ำ คสล.รอบ
หมู่บ้านทางทิศเหนือ ชว่งที่ 6 
หมู่ที่  7 

เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

ท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 1.0 เมตร 
ยาว 65 เมตรพร้อมบอ่พัก 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

   100,000  ความยาวของท่อ
ระบายนำ้ 65 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น กองช่าง 

13 วางท่อระบายน้ำ คสล.รอบ
หมู่บ้านทางทิศเหนือ ชว่งที่ 7 
หมู่ที่  7 

เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

ท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 1.0 เมตร 
ยาว 60 เมตรพร้อมบอ่พัก 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

  350,000   ความยาวของท่อ
ระบายนำ้ 60 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น กองช่าง 

14 ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี
ถนนสายจากหนา้บ้านนาง
สำราญ เกื้อสูงเนิน ถึงหน้าบ้าน
นางสำนอง กามขุนทด หมู่ที ่ 
14 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี ยาว 
300 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

600,000     ความยาว 300 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รางระบายน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 วางท่อระบายน้ำจากบ้านนาง
สายทอง เงินรี ไปถึงบ้านนาย
สมหวัง พลผู้ช่วย หมู่ที ่14 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร 
ยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพกั 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    350,000 ความยาว 120 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงรางระบายน้ำจากร้าน
ก๋วยเต๋ียวยายทวนถึงโรงสีข้าว
หมู่ที่ 18 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ความยาวรวม 260 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

 500,000    ความยาว 260 
เมตร 

น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
จากบา้นแม่ป๋องถึงบ้านแม่คำ 
หมู่ที่ 19 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 175 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

500,000     ความยาว 175 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ซอยคุ้มบุญตาทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที ่ 
19 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

 500,000    ความยาว 50 เมตร ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ในซอยพ่อตางถึงบ้านแมห่นม 
หมู่ที่  19 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.60 เมตร ยาว 120 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

  500,000   ความยาว 120 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ
จากบา้นแม่หนูเอือ้ถึงบ้านแม่
แก้วหมู่ที ่ 19 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.60 เมตร ยาว 230
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

   500,000  ความยาว 230 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.
พร้อมวางท่อและบ่อพกัมีฝาปิด
ซอยจอมทองฝั่งขวา จากบา้น
อาจารย์สวาทถึงบ้านนางบิน  
อาบสุวรรณ์ หมู่ที ่ 20 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำในหมูบ่้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.พร้อม
วางท่อ 0.40 เมตร และบ่อพักมีฝา
ปิดแบบตระแกรงแผ่นเหล็กเช่ือพื้น
คอนกรีตรางทับท่อกวา้ง 1 เมตร 
ระยะความยาว 185 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

500,000     ความยาว 185 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รางระบายน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อถนนสาย
จอมทองฝั่งทิศเหนือ จากบ้าน
นายสมวย ทวีผลถึงบ้านนาง
ระเบียบ  อาบสวุรรณ์ หมู่ที่  
20 

เพือ่ช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบตระแกรง
แผ่นเหล็กเช่ือมพื้นคอนกรีตรางทับ
ท่อกวา่ง 1 เมตร ระยะความยาว 
255 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

 700,000    ความยาวรวม 
255 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

23 ปรับปรุงรางระบายน้ำพรอ้มวาง
ท่อและบ่อพัก ถนนสายเลียบ
สระหนองแหว่ฝั่งทิศเหนือจาก
บ้านนางหนูนิตย ์หินสูงเนินถึง
บ้านนายทองเหลือง ศรีหนอง
แวง หมู่ที่  20 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อขนาด 0.40 
เมตร และบ่อพักมีฝาปิดแบบตระ
แกรงแผ่นเหล็กเช่ือมพื้นคอนกรีต
รางทับท่อกวา่ง 1 เมตร ระยะความ
ยาว 128 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  400,000   ความยาวรวม 
128 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

24 ปรับปรุงรางระบายน้ำพรอ้มวาง
ท่อและบ่อพัก ถนนโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองแวงถึงสาย
กลางหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันออก
จากบา้นนายสมวย ทวีผลถึง
ถนนหน้าศาลาประชาธปิไตย 
หมู่ที่  20 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบตระแกรง
แผ่นเหล็กเช่ือมพื้นคอนกรีตรางทับ
ท่อกวา่ง 1 เมตร ระยะความยาว 
180 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   550,000  ความยาวรวม 
180 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงรางระบายน้ำพรอ้มวาง
ท่อและบ่อพัก ซอยอโศกฝั่งทิศ
ตะวันออกจากบ้านนาย
ทองเหลือง ศรีหนองแวงถึงบ้าน
นายแหลมทอง อาสายุทธ์ หมู่ที ่ 
20 

เพือ่ช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบตระแกรง
แผ่นเหล็กเช่ือมพื้นคอนกรีตรางทับ
ท่อกวา่ง 1 เมตร ระยะความยาว 
180 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    550,000 ความยาวรวม 
180 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

26 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพกัคุ้มสวัสดิ์ดี หมู่
ที่  23 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 
100 ท่อนพร้อมบ่อพกั คสล.  

    450,000 ความยาวรวม 
200 เมตร 

การระบายน้ำ
ในหมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 26  โครงการ - - 3,250,000 2,930,000 1,750,000 2,050,000 2,550,000 - - - 



99 
 

 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทำนบกก
แก้ว หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ลดปัญหานำ้ท่วมขัง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ 3 
ช่องยาว 5 เมตร ขนาด 2.7 x 2.7 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

  500,000   ขนาดท่อลอดเหลี่ยม
ยาว 5 เมตร 

น้ำสามารถไหลผ่าน
สะดวก 

กองช่าง 

2 วางท่อลงลำห้วยทองคำพิงจุดนา
นางนุ้ย หมู่ที ่6 

เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ำขนาด ส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.10 เมตรจำนวน 10 
ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

150,000     จำนวนท่อระบายน้ำ 
10 ท่อน 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น กองช่าง 

3 ขุดลอกเหมืองจากนานายเผ่า 
พรีพรมถึงนานายชอ่ แสงฤทธิ ์
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 700เมตร 
ลึก 1.50 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

 150,000    ความยาว 700 
เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น กองช่าง 

4 เจาะท่อลอดสายทองคำพิง – 
หนองกก หมู่ที่  6 

เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

เจาะทอลอดขนาด300มิลิเมตร 
ยาว 16 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  150,000   ความยาวของการ
เจาะท่อระบายนำ้ 

16 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น กองช่าง 

5 ขุดลอกคลองสอยดาวจากบ้าน
ดอนทะยิงหมู่ที่ 9 

เพื่อกำจัดวัชพืช ในลำคลองและสิ่ง
กีดขวางทางน้ำ 

ขนาดพื้นที่กว้าง 12 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ท่อลอดเหลี่ยม 
2.70x2.70 เมตร ยาว 6 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

600,000     ความยาวรวม 
2,000 เมตร 

น้ำสามารถไหลผ่าน
สะดวก 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจากบา้น
นายอั้นถึงบา้นนายมาก หมู่ที่ 9 

เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลอง
สอยดาว ขนาด 2.7x2.7 ยาว 6 
เมตร พร้อมดินถมหลังท่อลอด
เหลี่ยม  (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

 500,000    ความยาวรวม 6 
เมตร 

น้ำสามารถไหลผ่าน
สะดวก 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงทดวังตูม หมู่ที่  16 เพื่อให้กักเก็บนำ้ได้เพิ่มมากขึ้น พื้นที่กวา้ง 12 เมตร พร้อมปีกฝาย 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

 600,000    พื้นที่ปรับปรุง 12 
เมตร 

มีพื้นที่กักเก็บนำ้มากขึ้น กองช่าง 

8 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนา
นายปานหมู่ที่  17 

เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและเป็น
ทางสัญจรไปมาของประชาชน 

ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 5 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    600,000 ความยาว 5 เมตร น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ขุดลอกเหมืองแยกคลองสอย
ดาวเลียบบา้นดอนทะยิงถึงหมู่ 
18  หมู่ที ่ 12 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ระยะที่ 1 ถึงหน้าโรงเรียนบ้านโคก
แฝกดอนทะยิง กวา้ง 3 เมตรยาว 
1 กิโลเมตร  
ระยะที่ 2 จากแยกเข้าบ่อป่าชา้ถึง
หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 
1 กิโลเมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   400,000  ความยาวของถนน 
2 กิโลเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

รวม 9  โครงการ - - 750,000 1,250,000 650,000 400,000 600,000 - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผอ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบล
บ้านเพชร 

1.เพื่อสร้างวินัยและสร้างจิตสำนึก
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้าน
เพชร ให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลบา้นเพชร  
ในการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs 
และหลัก 3ช ได้อยา่งถูกต้อง
เหมาะสม 
3.เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตำบลบ้านเพชรตัง้แต่ต้นทางได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

พื้นที่ที่รับผิดชอบ 
จำนวน 23 หมูบ่้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  23 หมู่บา้น ตำบลบ้านเพชรมีการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยที่ด ี

งานสาธารณสุข 
สำนักปลัด 

2 หน้าบ้านนา่มอง 
(big Cleaning Day) 

เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการดูแลหน้าบ้านของตนเอง
และรักษาความสะอาดของถนน
ภายในหมูบ่้านและชุมชน  

พื้นที่ตำบลบ้านเพชร 
ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่บ้านที่ได้จัด
โครงการและ

ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

หน้าบ้านและชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด
และสวยงาม 

กองช่าง 

3 ฝายมีชีวิต เพื่อจัดทำฝายชะลอนำ้ในเขตพื้นที่
ตามนโยบายและหนังสือสัง่การ 

พื้นที่ตำบลบ้านเพชร 
ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนฝาย 
ที่ดำเนินการ 

เกิดฝายสำหรับชะลอ
น้ำในพื้นที่ 

กองช่าง 

4 คลองสวย น้ำใส เพื่อกำจัดวัชพืชในคลอง ตาม
นโยบายและหนังสือสัง่การ 

ดูแลรักษาแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชใน
คลองครอบคลุมในเขตพื้นที่ ตำบล

บ้านเพชร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนแหล่งน้ำ 
ที่ดำเนินการ 

แหล่งน้ำมีความสะอาด 
เปน็แหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติที่สมบูรณ์  

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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  5.2  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตฯิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์
ท่าน  อกีทั้งเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้าราชการ  พนกังานส่วนตำบล 
และประชาชนทัว่ไป ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟ ู อนุรกัษ์ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ตำบลบ้านเพชร 
ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ 
ตำบลบ้านเพชร 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มี
ส่วนร่วมฟื้นฟ ูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม    
 

สำนักปลัด 

2 การปลูกหญา้แฝกตามแนว
พระราชดำริ 

เพื่อสนองแนวพระราช ดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ  ใน
การรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ
และสิ่งแวดล้อม และเปน็การ 
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป  ไดเ้ข้ามามีสว่นร่วมในการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

พื้นที่ตำบลบ้านเพชร 
ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ 
ตำบลบ้านเพชร 

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดการ
เคลือ่นตัวของดิน การชะ
ล้าง  และการพังทลาย
ของดินได้ ปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมให้ดีขึ้น 
 

สำนักปลัด 
 

3 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่อดำเนินการจัดทำ สำรวจ ขึ้น
ทะเบียนพันธกุรรมพืชท้องถิ่น ให้
ได้รับการอนุรักษ์เป็นพืชสำคัญ
ประจำท้องถิ่น 

จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน
ในตำบลบ้านเพชร  

จำนวน 1 ครั้ง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 30 คน 

พันธุ์พืชท้องถิ่นได้รับการ
สำรวจและขึ้นทะเบียน  
และได้รับการอนุรักษ์ให้เป็น
พืชสำคัญประจำทอ้งถิ่น 

สำนักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 
หมายเหตุ :  1. แบบ ผ.02 เป็นแบบสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรดำเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เพื่อนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย 

 2. ทั้งนีอ้งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จะนำโครงการในแบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง” ไปอยู่ในแบบ ผ.02/2 
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ผ 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผอ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 กั้นขอบสระหนองยางฝั่งซ้าย
(ช่วงที่ 1) ทิศใต้ หมู่ที่  1 

เพื่อให้ขอบสระไม่พัง ยาว 56 เมตร สูง 3 เมตร 560,000     ความยาว
ของขอบสระ 
56 เมตร 

ฝั่งสระไม่พังทลาย
ลงน้ำ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1 หน้า17 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายหนองอีนุน 
(ช่วงที่  1) หมู่ที่  1 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ยาว 730 เมตร กวา้ง 4 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

450,000     ถนนยาว 
730 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1หน้า17 

กองช่าง 

3 กั้นขอบสระหนองยางฝั่งขวา
(ช่วงที่ 1) ทิศเหนือ หมู่ที่  1 

เพื่อให้ขอบสระไม่พัง ยาว 96 เมตร สูง 3  
เมตร 

 960,000    ความยาว
ของขอบสระ 
96 เมตร 

ฝั่งสระไม่พังทลาย
ลงน้ำ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1 หน้า17 

กองชา่ง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองเสือบอง 
(ช่วงที่ 4) หมู่ที ่1 

เพือ่ให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  800,000   ถนนยาว 
300 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1 หน้า 17 

กองช่าง 

5 ลงหินคลุกถนนสายหนอง
โพธิ์ (เลยีบคลองเสือบอง) 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

  490,000   ถนนยาว 
1,100 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1 หน้า 18 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองอีนุน (ช่วงที่ 
2) หมู่ที่  1 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 730 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   2,000,000  ถนนยาว 
730 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1 หน้าที ่ 18 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองเสือบอง 
(ช่วงที่ 5) หมู่ที ่1 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

    800,000 ถนนยาว 
300 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1 หน้าที ่ 18 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งพิมาน หมู่ที่ 1 

เพือ่ให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

    800,000 ถนนยาว 
500 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1หน้า 18 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรางระบายนำ้พร้อม
ถังดักไขมันลงสระสาธารณะ
จากบา้นหนูจันทร์ถึงสระ
น้ำหน้าบา้นนายบุญ รักงาม 
หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด
พร้อมถังดักไขมันก่อนลงสู่
บ่อ และวางท่อระบายนำ้
ขนาด 0.40 เมตร ยาว 
120 เมตร  

400,000     รางระบาย
น้ำยาว 120 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2 หน้า 14 

กองช่าง 

10 ขยายเขตไฟฟ้าจากถนน   
สุรนารายณ์ ถึงสามแยกทิศ
ตะวันออกวัด หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกด้าน
สาธารณูปโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง
จากถนนสายสุรนารายณ์
ถึงสามแยกทิศตะวันออก
วัดเพชรวิศยาราม 
ระยะทางความยาว
1,400 เมตร 

790,000     ระยะทาง
ยาว 1,400 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2 หน้า 14 

กองช่าง 

11 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านจากบา้นนายจัด พอ
ขุนทด ถึงหน้าบา้นนายสมด ี
หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกด้าน
สาธารณูปโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง
ภายในหมูบ่้านจากบา้น
นายจัด พอขุนทด ถึงบ้าน
นายสมดี ระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร 

60,000     ระยะความ
ยาว 100 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2 หน้า 14 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยฟา้ครอบ เช่ือม
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเพชร หมู่
ที่  2 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4เมตร ยาว 
400 เมตรหนา 0.15 
เมตรวางท่อขนาด 0.40 
เมตร 1 จุด  ไหล่ทางขา้ง
ละ 0.50 เมตร พร้อมลง
ลูกรังสองข้าง(รายละเอียด
ตามแบบ อบต. บา้นเพชร
กำหนด) 

 1,000,000    ระยะความ
ยาว 400 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2 หน้า 14 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบา้นนายชาญ  รัก
งามถึงคลองสอยดาวเช่ือม
หมู่ 9 หมู่ที ่ 2 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมลงลูกรัง
สองข้างทาง (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด) 

 900,000    ระยะความ
ยาว 350 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2 หน้า 14 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงบันไดสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์บา้น
เพชร หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการลงสระน้ำ 

ปรับปรุงบันได 3 จุด
บริเวณสระน้ำสาธารณะ
สาธารณประโยชน์ กว้าง 
2 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด 

 350,000    ความกวา้ง
ของบันได 2 
เมตร 

ทำให้สามารถใช้
ประโยชน์จากสระ
น้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2 หน้า 14 

กองช่าง 

15 ก่อสรา้งซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน
หนองขนากหมู่ที ่2 

เพื่อ เป็นสัญลักษณ ์
จุดสังเกต อัตลักษณ์
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน กวา้ง 5 เมตร สูง 
6 เมตร (เสาโครงถักเหล็ก
กลม)(รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด) 

  100,000   สามารถ
ก่อสร้างซุ้ม
ประตูได้
จำนวน 1 
แห่ง 

เป็นจุดเด่น
ทางเข้าออก
หมู่บ้าน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2 หน้า 14 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
รอบสระน้ำสาธารณะ
ประโยชน์บา้นเพชร หมู่ที ่2 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
น้ำ ปลูกต้นไม้ จัดโต๊ะเก้าอี้
ม้าหินอ่อนจำนวน 4-5 
ชุด  

  100,000   ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ จำนวน 
1 แห่ง 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและใช้
ประโยชน์ในการ
พักผ่อนและออก
กำลังกาย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2 หน้า 14 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน ลด
ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด 

ดำเนินการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด จำนวน 2 จุด 

  30,000   สามารถ
ติดตั้ง กลอ้ง
วงจรปิด ได้
จ านวน 2จุด 

ลดปัญหา
อาชญากรรมและ
ยาเสพติดภายใน
ชุมชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 หน้า 15 

กองช่าง 

18 ปรับปรงุอาคาร
อเนกประสงค์ในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ไว้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ขนาดกวา่ง 
6 เมตร ยาว 10 เมตร 

   300,000  ปรับปรงุ
อาคาร
อเนกประสง
ค์จำนวน 1 
แห่ง 

มีอาคาร
อเนกประสงค์ไว้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 หน้า 15 

กองช่าง 

19 จัดตั้งหอกระจายขา่ว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ชาวบา้นได้รับรู้
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ดำเนินการติดตั้งเครื่อง
ขยายเสียง ชุดลำโพง สาย
ลำโพง พร้อมอุปกรณ์ 

   150,000  หอกระจาย
ข่าวจำนวน 
1 แห่ง 

ได้รับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆไดอ้ย่างทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
2หน้า 15 

กองช่าง 

20 จัดซ้ือถังดับเพลิงขนาด
มาตรฐาน หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้สำหรับดับเพลิง
เวลาเกิดเพลิงไหม้ใน
ยามฉกุเฉิน 

จัดซื้อ ถังดับเพลิง จำนวน 
5 ชุด 

   30,000  จำนวนถัง
ดับเพลิง 5 
ชุด 

สามารถดับเพลิงได้
ทันในเวลาฉุกเฉิน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 หน้า 15 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบ้านนายสมดีถึง
บ้านนางขวัญจิรา อองราช 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมลงลุกรัง
ไหล่ทาง  

    300,000 ความยาว
ของถนน 
140 เมตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2หน้า 15 

กองช่าง 

22 ขยายเขตประปาจากบ้าน
นายสุพัฒน์ พอขุนทดถึง
บ้านนายสมด ีพลเรือน หมู่ที ่
2 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกด้าน
สาธารณูปโภคอยา่ง
ทัว่ถึง 

ขยายเขตประปาจากบ้าน
นางสุพัฒน์ พอขุนทด ถึง
บ้านายสมด ีพลเรือง 
ระยะทางยาว 150 เมตร 

    

120,000 ความยาว
150 เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกด้าน
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 หน้า 15 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างศาลาประชาคม
หมู่บ้านหมู่ที ่ 3 

เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมของหมู่บา้น 

ก่อสร้างศาลาประชาชม 
กว้าง 8 เมตร ยาว 12 
เมตร  

800,000     ศาลา 1 
แห่ง 

มีศาลาในการจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 หน้า 15 

กองช่าง 

24 ติดต้ังกล้องวงจรปิดรอบ
หมู่บ้านหมู่ที ่3 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดรอบ
หมู่บ้านจำนวน 4 จุด 

 50,000    จำนวนกล้อง
วงจรปิด 

ช่วยดูแลความ
ปลอดภัยในจุดเสี่ยง
ต่างๆของหมู่บ้าน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 หน้า 15 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักบ้านพ่อสมศรีถึงบ้านพ่อ
หยาด หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 1 เมตร พรอ้มบ่อ
พักระยะความยาวรวม 
110 เมตร 

   650,000  ระยะความ
ยาว 110 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
3 หน้า 15 

กองช่าง 

26 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักบ้านพ่อหยาดถึงบ้านพ่อ
หนูพุฒ หมู่ที่ 3 

เพือ่แก้ไขปัญหาน้ำ
ทว่มขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.40 เมตร พรอ้ม
บ่อพักระยะความยาวรวม 
240 เมตร 

    700,000 ระยะความ
ยาว 240 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
3 หน้า 15 

กองช่าง 

27 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก ซอยบ้านนายวาย หาญ
ณรงค์ หมู่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักความยามรวม 174 
เมตร กว้าง 0.40 เมตร 

900,000     ระยะความ
ยาว 174 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
4 หน้า 18 

กองช่าง 

28 ขยายเขตประปาซอย 
หนองขโมง หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกด้าน
สาธารณูปโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปาซอย
หนองขโมงยาว 500 
เมตร 

 380,000    ความยาว
500 เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกด้าน
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 หน้า 18 

กองช่าง 

29 เสริมผิวจราจรหินคลุกซอย
เรียบคลองสอยดาวจากบา้น
นางสุดใจ แก้วโต ถึงกระทุ่ม
เต้ีย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว
รวม 900  หนา 0.10 
เมตรเมตร เสริมคันทาง
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร สูง 1 เมตร  

  300,000   ถนนความ
ยาว 900 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
4 หน้า 18 

กองช่าง 

30 วางท่อระบายน้ำจากบ้าน
นายดาวถึงบ้านนายม่าน  
หนูม่วง หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัวยูความยาวรวม 59 
เมตร 

   250,000  ท่อระบาย
น้ำยาว 59 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
4 หน้า 18 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กซอยหนองขโมง (ชว่งที่ 
2) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 1,000  หนา 0.15 
เมตรเมตร  

    3,000,000 ถนนความ
ยาว 1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
4 หน้า 18 

กองช่าง 

32 ลงหินคลุกจากบ้าน 
เจ็กจอยถึงฝายคันฉูต้นแจง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ความกวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร   

450,000     ถนนความ
ยาว 1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 18 

กองช่าง 

33 ขุดสระน้ำตระกุดใต้ หมู่ที ่5 เพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้
เวลาหน้าแล้ง 

ขุดสระน้ำ
สาธารณประโยชน์
ประมาณ 2 ไร่ลึก 3 เมตร 

400,000     ขุดสระ
ประมาณ 2 
ไร่ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำไว้ใช้ประโยชน ์

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 19 

กองช่าง 

34 ลงหินคลุกจากคลองกราดถึง
นานายเม้ง หมู่ที ่5 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ความกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร   

 600,000    ถนนความ
ยาว 1,500 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 18 

กองช่าง 

35 ลงหินคลุกซอยศาลเจ้าถึงป่า
ช้าเก่าบ้านกลอย หมู่ที ่ 5 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ความกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 0.10 
เมตร   

 700,000    ถนนความ
ยาว 1,800 
เมตร 

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 18 

กองช่าง 

36 เทคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ความกวา้ง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.10 
เมตร   

 60,000    ถนนความ
ยาว 30 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5  หนา้ 18 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ทำนบกกแกว้ หมู่ที ่5 

เพื่อให้ลดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
แบบ 3 ช่องยาว 5 เมตร 
ขนาด 2.7 x 2.7 เมตร 

  500,000   ขนาดท่อ
ลอดเหลี่ยม
ยาว 5 เมตร 

ลดปัญหาน้ำทว่ม แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 19 

กองช่าง 

38 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักซอยงามวิไล หมู่ที่  5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก ระยะทาง กวา้ง 3 
เมตร ยาว120 เมตร ท่อ
ขนาด 0.40 เมตร 

  360,000   ท่อระบาย
น้ำยาว 120 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 18 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแย้มสง่า หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา0.15 เมตร 

   170,000  ถนนความ
ยาว 70 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 18 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างศาลาประชาคมศูนย์
การเรียนรู้ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้และ จัด
กิจกรรมต่างๆ 

ศูนย์การเรียนรู้กวา้ง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร  

   600,000  ศูนย์การ
เรียนรู้
จำนวน 1 
แห่ง 

มีสถานที่สำหรับ
จัดการเรียนรู้ของ
ประชาชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 18 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยทองหล่อ หมู่ที่  5 

เพือ่ให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
20 เมตร หนา0.15 เมตร 

    40,000 ถนนความ
ยาว 20 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 18 

กองช่าง 

42 ขุดลอกเหมืองจากคลอง
กราดถึงวัด หมู่ที ่5 

เพื่อให้มีคลองที่
ระบายนำ้ได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึก 2 เมตร 

    130,000 ขนาดความ
ยาว 500 
เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากลำ
คลอง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
5 หน้า 19 

กองช่าง 

43 วางท่อลงลำห้วยทองคำพิง
จุดนานางนุ้ย หมู่ที่ 6 

เพื่อช่วยระบายนำ้
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำขนาดเส้น
ผ่าศูนย์ 
กลาง 0.10 เมตรจำนวน 
10 ท่อน พร้อมกำแพง
ปากท่อ 

150,000     จำนวนท่อ
ระบายนำ้ 
10 ท่อน 

ช่วยให้น้ำไหลเร็ว
ขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6  หนา้  12 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตรงข้ามวัดเก่า หมู่
ที่ 6 

เพือ่ให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
75 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

150,000     ความยาว 
75 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6  หนา้  12 

กองช่าง 

45 ลงหินคลุกจากหลังโรงเรียน
ถึงวัดใหม่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

100,000     ความยาว 
150 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6  หนา้  12 

กองช่าง 

46 ขุดลอกเหมืองจากนานาย
เผ่า พรีพรมถึงนานายช่อ 
แสงฤทธิ์ หมู่ที ่6 

เพื่อให้การสญัจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
700เมตร ลึก 1.50 
เมตร 

 150,000    ความยาว 
700 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็ว
ขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6  หนา้  12 

กองช่าง 



111 
 

 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

47 ซ่อมแซมลงหินคลุกหรือ
ลูกรังถนนสายจากนานาย 
เม้งถึงชลประทาน หมูท่ี่ 6 

เพือ่ให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
800เมตร ลึก 0.10 
เมตร 

 310,000    ความยาว 
800 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6 หน้า  12 

กองช่าง 

48 เสียงตามสายภายในหมู่บา้น
ทองคำพิง หมู่ที่ 6 

เพือ่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านจำนวน 2 จุด 

 100,000    เสียงตาม
สาย 2 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6  หนา้  12 

กองช่าง 

49 เจาะท่อลอดสายทองคำพิง 
– หนองกก หมู่ที ่ 6 

เพื่อช่วยระบายนำ้
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

เจาะท่อลอด ขนาด 300 
มิลิเมตร ยาว 16 เมตร 

  150,000   ความยาวท่อ
ลอด 16 
เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็ว
ขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6  หนา้  12 

กองช่าง 

50 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  6 

เพือ่ให้สนามกีฬามีแสง
สว่างในขณะเล่นกีฬา
หรือจัดกิจกรรมที่สนาม 

ติดต้ังไฟสปอร์ตไลท ์
จำนวน 4 ดวง 

  50,000   จำนวนจุดใน
การติดตั้ง 

มีแสงสว่างในเวลา
เล่นกีฬา 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6  หนา้  12 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายสาคร  
ประทุมวงศ์ถึงบ้านนาย
สำรวย เรืองจาก หมู่ที่  6 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
200เมตร ลึก 0.15 
เมตร 

   500,000  ความยาว 
200 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6  หนา้  12 

กองชา่ง 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กต่อจากซอยคอกหมูบ้าน
นางอำนวย ใจหมั่น ถึงบ้าน
นายสมาน พูนชัย หมู่ที่  6 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
250เมตร ลึก 0.15 
เมตร 

    650,000 ความยาว 
250 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
6  หนา้  12 

กองช่าง 

53 ลงหินคลุกสายหนองเหล็กถึง
ไร่นายสุทัศน์  มาสิงห์ หมู่ที่  
8 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,600เมตร ลึก 0.10 
เมตร 

620,000     ความยาว 
1,600 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 17 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองกกหมู่ที่ 8 ต.บ้าน
เพชรเชื่อม ต.หนองกราด อ.
ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 6เมตร ยาว 
3,500เมตร  

10,000,000     ความยาว 
3,500 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 17 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

55 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่  8 

เพื่อใช้ชาวบา้นมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบจ่ายประปา 
เช่นระบบกรองตะกอน ถัง
น้ำใส และระบบทอ่ วาร์ล 

1,500,000     1 แห่ง ชาวบ้านมีนำ้ใช้
และปลอดภยั 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8หน้า 17 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนพร้อมลงหิน
คลุกสายหนองยายแกว้จาก
ไร่นายสุทัศน์ มาสิงห์ ถึงไร่
นายเกตุ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
500เมตร หนา 0.10 
เมตร ยกระดับคันทาง 
กว้าง 6 เมตรยาว 300 
เมตร สูง 1  เมตร 

 300,000    ความยาว 
500 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 17 

กองช่าง 

57 ลงหินคลุกสายสระนบใหญ่
ถงึเหมืองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 0.10 
เมตร  

 700,000    ความยาว 
1,700 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 17 

กองช่าง 

58 ซ่อมแซมลานกีฬา หมู่ที ่ 8 เพือ่ให้มีลานกีฬา
พร้อมสำหรับออก
กำลังกาย 

ซ่อมแซมลานกว้าง 3 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

 450,000    ขนาดพื้นที่
ในการ
ซ่อมแซม 

ลดอุบัติเหตุในเวลา
ออกกำลังกาย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 17 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยดำเนินสะดวก 
(ช่วงที่ 3) หมู่ที ่ 8 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

  600,000   ความยาว 
230 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 17 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านซอย
ศาลเจ้าแยกสระใหม่ไปบ้าน
นางทวาย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

   900,000  ความยาว 
350 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 18 

กองช่าง 

61 ซ่อมบำรุงถนนลาดยางสาย
คำปิง – หนองกก ถึงบ้าน
โคกแสว ต.หวัทะเล         
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ
หมู่ที่  8 

เพือ่ให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1 เมตร  

   3,000,000  ความยาว 
1,500 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 18 

กองช่าง 

62 วางท่อระบายน้ำเลียบทาง
ข้างศาลา SML หมู่ที ่ 8 

เพื่อช่วยระบายนำ้
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 
0.60 เมตร ยาว 60 
เมตรพร้อมบ่อพัก 

   200,000  ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 
60 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็ว
ขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 18 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

63 ปรับปรุงท่อระบายนำ้พร้อม
บ่อพักเดิมจากสระประปา
หนองกกถึงสระนบใหม่ หมู่
ที่  8 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในสระ 

วางท่อ คสล.ขนาด 0.80 
จำนวน 50 ท่อน บ่อพัก 
จำนวน 5 บอ่ ความยาว
รวม 60 เมตร 

    350,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายนำ้ 
60 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 18 

กองช่าง 

64 ซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่  
6 , 8 และ 15 ตำบลบา้น
เพชร หมู่ที่  8 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
4,500 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1 เมตร  

    7,500,000 ความยาว 
4,500 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอด 
ภัยในการสัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 18 

กองช่าง 

65 ซ่อมแซมถนนตามแนวเขต
สาธารณประโยชน์ตั้งแต่ไร่
นายสวัสดิ์ ฟ้าคุ้ม ถึงไร่นาย
เลน หอมจันทึก หมู่ที่  8 

เพือ่ให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร  

    500,000 ความยาว 
1,500 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
8 หน้า 18 

กองช่าง 

66 ขุดลอกคลองสอยดาวจาก
บ้านดอนทะยิงหมู่ที่ 9 

เพื่อกำจัดวัชพืช ในลำ
คลองและสิ่งกีด
ขวางทางน้ำ 

ขนาดพื้นที่กว้าง 12 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ท่อ
ลอดเหลี่ยม 2.70x2.70 
เมตร ยาว 6 เมตร 

600,000     ความยาว
รวม 2,000 
เมตร 

น้ำสามารถไหลผ่าน
สะดวก 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
9 หน้า 18 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจาก
บ้านนายอั้นถึงบ้านนายมาก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อช่วยระบายนำ้
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุด
ข้ามคลองสอยดาว ขนาด 
2.7x2.7 ยาว 6 เมตร 
พร้อมดินถมหลังท่อลอด
เหลี่ยม  

 500,000    ความยาว
รวม 6 เมตร 

น้ำสามารถไหลผ่าน
สะดวก 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
9 หน้า 18 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต
จากประตูปิด เปิดเหมือง
คลองสอยดาว- โคกแฝก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อช่วยระบายนำ้
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างประตูปิด เปิดน้ำ
กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 1.000 
เมตร  

  3,000,000   1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำ
และระบายน้ำไดดี้
ขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
9 หน้า 18 

กองช่าง 

69 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนและ
ลงหินคลุกสายบ้านดอนทะ
ยิง – อบต. ต.บา้นเพชร หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ลงหินคลุกบดอัดขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,380เมตร หนา 0.10 
เมตร  

   700,000  ความยาว 
1,380 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
9 หน้า 18 

กองช่าง 

70 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนพร้อม
ลงหินคลุกสายหลังโรงเรียน
ดอนทะยิง – อบต.บ้านเพชร 
หมู่ที่  9 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ลงหินคลุกบดอัดขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร  

    500,000 ความยาว 
1,000เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอด 
ภัยในการสัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
9 หน้า 18 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังขนส่งช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว 
100เมตร หนา 0.15 
เมตร  

270,000     ความยาว 
100 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
10 หน้า 14 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กจุดวัดอัมพวัน หมู่ที่ 
10 

เพื่อกักเก็บและชะลอ
น้ำให้กับหมูบ่้านได้ใช้
ประโยชน ์

ก่อสร้างฝายขนาดกว้าง 
20 เมตร 

1,000,000     ความกวา้ง
ของฝาย 20 
เมตร 

กักเก็บและชะลอ
น้ำให้กับหมูบ่้านได้
ใช้ประโยชน ์

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
9 หน้า 14 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังขนส่งช่วงที่ 3 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว 
100เมตร หนา 0.15 
เมตร  

 270,000    ความยาว 
100 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
10 หน้า 14 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กสายหลังขนส่งช่วงที่ 4 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
100เมตร หนา 0.15 
เมตร  

  270,000   ความยาว 
100 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
10 หน้า 14 

กองชา่ง 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังขนส่งช่วงที่ 5 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว 
100เมตร หนา 0.15 
เมตร  

   270,000  ความยาว 
100 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
10 หน้า 14 

กองช่าง 

76 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเส้น
ถนนสุรนารายณ์ หมู่ที ่ 10 

เพื่อส่องสว่างให้กับผู้
สัญจรไปมา 

ความยาวในการติดตั้ง 
1,000 เมตร 

    570,000 ความยาวใน
การติดตั้ง 
1,000 
เมตร 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ให้กับผู้สัญจรไปมา 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
10 หน้า 15 

กองชา่ง 

77 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง ถนน
สายนายายปราณี หมู่ที ่ 11 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ความกวา้งของถนน 3 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

140,000     ความยาว
ของถนน 
30 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 14 

กองช่าง 

78 ขุดลอกเหมืองสาธารณะ
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่  11 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ขุดลอกเหมืองสาธารณะ
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร ลึก 1 เมตร 

150,000     ความยาว
ของเหมือง
สาธารณะ 
800 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 16 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านยายบุญรอด 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ความกวา้งของถนน 2 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

55,000     ความยาว
ของถนน 
40 เมตร 

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 14 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายพันธ์ นาค
นิล หมู่ที่  11 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ความกวา้งของถนน 2.5 
เมตร ยาว 35 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 55,000    ความยาว
ของถนน 
35 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 14 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านยายหวั่น หมู่
ที่  11 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนำ้ ศก.1.00 เมตร 
จำนวน 5 ท่อนพร้อม
กำแพงปากท่อ 

 150,000    ความยาว
ของถนน 
60 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 14 

กองชา่ง 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหนองยายสด หมู่
ที่  11 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 
เมตรยาว 190 เมตร หนา 
0.15  

 400,000    ความยาว
ของถนน 
190 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 14 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแจ่มเพ็ง หมู่ที่  
11 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 
เมตรยาว 78เมตร หนา 
0.15  

  200,000   ความยาว
ของถนน 
78 เมตร 

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 14 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างรางระบายนำ้ซอย
บ้านยายบุญตา่ง หมู่ที่  11 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ตัวยู
ความยาวรวม 300 เมตร 

  1,2000,000   ความยาว 
300 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 14 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างรางระบายนำ้ถนน
รอบบ้าน –หน้าบา้นนาย
มานพ หมู่ที ่ 11 

เพือ่ช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ตัวยู
ความยาวรวม 480 เมตร 

  1,990,000   ความยาว 
480 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 14 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
คลองเสือบอง หมู่ที่  11 

เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึก 1 เมตร  

   9,000,000  ความยาว   
30 0 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 15 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายดอนชะแง้ถึงท่า
ตาเผือก ตำบลโคกเพชร
พัฒนา หมู่ที ่ 11 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง  4 
เมตรยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15  

   6,200,000  ความยาว
ของถนน 
78เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 15 

กองชา่ง 

88 ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่  11 

เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร ลึก 1 เมตร  

    2,400,000 ความยาว 
80 0 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 15 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตวัง
กุ่ม หมู่ที่  11 

เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสรา้งเหมืองคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 1 เมตร  

    3,000,000 ความยาว 
1,000 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11หน้า 15 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างขยายบล็อคคอน
เวิร์สช่วงศาลาเขียว หมู่ที่  
11 

เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สข
นาดกวา้ง 2.7 เมตร ยาว 
8 เมตร จำนวน 2 ชอ่ง  

    700,000 ความยาว 8 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
11 หน้า 15 

กองช่าง 

91 ขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบนอก (ถนน
ใหม่)ด้านทิศตะวันออก
หมู่บ้าน(ระยะที่ 2) หมู่ที่  
12 

เพือ่ให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

950,000     ความยาว
ของถนน 
500 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
12 หน้า  13 

กองช่าง 

92 ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุกถนนสายบา้นโคกแฝก
ถึงสถานีรถไฟระยะที่ 2 หมู่
ที่  12 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

 1,100,000    ความยาว
ของถนน 
2,800 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
12 หน้า  13 

กองช่าง 

93 ยกร่องก่อสร้างถนนดินสาย
นานางอุ่นเรือน - นางเฉลียว 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 2.5 เมตร 
ยาว 350 เมตร สูง 1.00 
เมตร 

  150,000   ความยาว
ของถนน 
350 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
12 หน้า  13 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนว่ยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

94 ขุดลอกเหมืองแยกคลอง
สอยดาวเลียบบ้านดอนทะ
ยิงถึงหมู่ 18  หมู่ที่  12 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ระยะที่ 1 ถึงหน้าโรงเรียน
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 
กว้าง 3 เมตรยาว 1 
กิโลเมตร  
ระยะที่ 2จากแยกเข้าบ่อ
ป่าช้าถึงหมู่ที่  18 ขนาด
กว้าง 3  เมตร ยาว 1
กิโลเมตร  

   400,000  ความยาว
ของถนน 2 
กิโลเมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
12 หน้า  13 

กองช่าง 

95 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค
จากบา้นนางเสน่ห์ ถึงบ้าน
นายอาทิตย์ หมู่ที่  12 

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาวรวม 200 
เมตร 

    155,000 ระยะทาง
ยาวรวม 
200 เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
12 หน้า  13 

กองช่าง 

96 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกซอย
กลางหมู่บ้าน พร้อมราง
ระบายนำ้รูปตัววพีร้อมบ่อ
พัก หมู่ที ่ 13 

เพือ่ให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

เสริมผิวจราจรแอฟฟาสติก 
กว้าง 4เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร
พร้อมรางระบายนำ้รูปตัววี
พร้อมบ่อพกัระยะทาง 
300 เมตร 

450,000     ระยะทาง
ความยาว 
300 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  14 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ที่สาธารณะหมู่บา้น ณ ลาน
ตาก หมู่ที ่ 13 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ กวา้ง 8 
เมตร ยาว 12 เมตร ตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด 

800,000     ศาลา
อเนกประสง
ค์ จำนวน 1 
หลัง 

มีศาลาจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13  หนา้  14 

กองช่าง 

98 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งที่
สาธารณะหมู่บา้น ณ ลาน
ตาก หมู่ที ่ 13 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ให้กับอาคาร
อเนกประสงค์ 

ขยายเขตไฟฟ้าและ สาย
ดับ พร้อมโคมหลอดไฟ
ส่องสว่างระยะทาง 100 
เมตร ตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด 

150,000     จำนวนพื้นที่
ในการขยาย
เขต 100 
เมตร 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
ศาลาอเนกประสงค์ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  14 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

99 ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี
ซอยบ้านนางเยาว์ ชาติเผือก 
หมู่ที่  13 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัววี พร้อมวางท่อระบาย
น้ำขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพกัความยาว 80 
เมตร ตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด 

 250,000    พื้นที่ในการ
ก่อสร้าง 80 
เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  14 

กองช่าง 

100 ซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตวั
วีขางถนนลาดยางหน้า
ร้านค้านางกิ่ง เต้ียจัตุรัส หมู่
ที่  13 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ซ่อมแซมรางรูปตัววี พร้อม
วางท่อระบายน้ำขนาด 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั
ความยาว 100 เมตร  

 300,000    พื้นที่ในการ
ก่อสร้าง 
100เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  14 

กองช่าง 

101 เสริมผิวถนนลาดยางซอย
รอบนอกจากศาลา
ต้นมะขาม หมู่ที ่ 13 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ปรับพื้นผิวจราจรพร้อม
ลาดยางกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.10 
เมตร  

 500,000    พื้นที่ในการ
ปรับผิว
จราจร ยาว 
150 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  14 

กองช่าง 

102 เสริมผิวถนนลาดยางพร้อม
รางระบายน้ำรูปตวัวพีร้อม
บ่อพักซอยนายชาตรี ศรีเมฆ 
หมู่ที่  13 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ปรับพื้นผิวถนน พร้อมลาด
ยางยาว 50 เมตรกวา้ง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พร้อม
รางระบายน้ำรูปตวัว ี
พร้อมบ่อพกั ระยะ ทาง 
50 เมตร 

  400,000   พื้นที่ในการ
ปรับผิว
จราจร ยาว 
100 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  14 

กองช่าง 

103 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ
จากศาลาร่มโพธิ ์ถึง ศาลตา
ปู่ หมู่ที่  13 

เพื่อให้มีให้แหล่ง
พักผ่อนในหมู่บา้น
และมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

ติดต้ังแนวรั้วริมสระน้ำยาว 
80 เมตร  

  250,000   ความยาว 
80 เมตร 

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างฝายนำ้ล้นคลองลำ
คันฉู หมู่ที่  13 

เพื่อกักเก็บและชะลอ
การระบายน้ำเพื่อใช้
ในการเกษตร 

ทางข้ามคอนกรีตหนา 
0.15 กวา้ง 22 เมตร 
ยาว 35 เมตร ตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด 

  2,000,000   ความยาว 
35 เมตร 

กักเก็บและชะลอ
การระบายน้ำเพื่อ
ใชใ้นการเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  15 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

105 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
พร้อมรางระบายนำ้รูปตัววี
พร้อมบ่อพกัซอยนายเผือก 
ต้นคำ หมู่ที่  13 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ปร้บพื้นผิวถนนลาด ยาง
กว้าง 4 เมตร ยาว 140 
เมตร หน้า 0.10 เมตร 
พร้อมรางระบายนำ้รูปตัววี 
และบ่อพกั ระยะ ทางยาว 
140 เมตร ตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด 

   670,000  ปรับพื้นผิว
ยาว 140 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  15 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างรั้วล้อมที่สาธารณะ 
ณ ลานตาก หมู่ที่  13 

เพือ่ให้เป็นแนวเขต ติดต้ังแนวรั้วล้อมที่
สาธารณะ ณ ลานตาก 
ยาว 30 เมตร ตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด 

   750,000  ความยาว
ของรั้ว 300 
เมตร 

ลานตากมีแนวเขต
ที่แน่นอน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  15 

กองช่าง 

107 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักข้างถนนลาดยางเหมือง
สาธารณะหมู่บา้น หมู่ที่ 13 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำขนาด 
1.0 เมตร พร้อมถมดินบด
อัดความยาว 70 เมตร 
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด 

   400,000  ความยาว 
70 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  15 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี 
ซอยบ้านนางโถม ภู่เพชร 
หมู่ที่  13 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัววี พร้อมวางท่อระบาย
น้ำขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพกัยาว 50 
เมตร ตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด 

    150,000 ความยาว 
50 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  15 

กองช่าง 

109 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง
ซอยบ้านนางโถม ภู่เพชร 
หมู่ที่  13 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง
สายดับพร้อมโคมหลอดไฟ
ส่องสว่าง ระยะทาง 50 
เมตร ตามแบบ อบต. บ้าน
เพชรกำหนด 

    150,000 ความยาม 
50 เมตร 

มีแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  15 

กองช่าง 

110 ติดต้ังไฟสนาม พร้อม
อุปกรณ์กีฬา ณ ที่สาธารณะ
หมู่บ้าน หมู่ที่  13 

เพื่อให้ผู้ใชม้ีแสงสว่าง
เพียงพอ ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งสาย
ดับพร้อมโคมหลอดไฟส่อง
สว่าง จำนวน 10 จุด โคม 
LED 550 วัตต์ ตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด 

    250,000 จำนวน โคม 
10 จุด 

ผู้ใช้มีแสงสว่าง
เพียงพอ ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
13 หน้า  15 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

111 ปรับปรุงทดวังตูม หมู่ที่  16 เพือ่ให้กักเก็บนำ้ได้
เพิม่มากขึ้น 

พื้นที่กวา้ง 12 เมตร 
พร้อมปีกฝาย 

 600,000    พื้นที่
ปรับปรุง 
12 เมตร 

มีพื้นที่กักเก็บนำ้
มากขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
16 หน้า  14 

กองช่าง 

112 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลกุถนนสายหนองแหนถึง
ตะกอแยกหมู่ที ่ 16 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000  เมตร หนา 0.10 
เมตร 

  800,000   ความยาว 
2,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
16 หน้า  14 

กองช่าง 

113 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง
ภายในหมูบ่้านจากบา้นพ่อสี
ไว ถึงนางทองปาน ขจรกลิ่น 
หมู่ที่  16 

เพื่อให้ผู้ใชม้ีแสงสว่าง
เพียงพอ ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง 
ความยาว 450 เมตร 

   260,000  ความยาว 
450 เมตร 

มีแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
16 หน้า  14 

กองช่าง 

114 ขุดลอกคลองจากตะกอแยก
ถึง อีสานเขียว  หมู่ที่  16 

เพื่อให้น้ำไหลได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 
12 เมตร ยาว 3,000 
เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด 

    1,225,000 ความยาว 
1,800 
เมตร 

น้ำไหลได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
16 หน้า  14 

กองช่าง 

115 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค 
จากแปดห้องถึงบ้านนาง
ทวน ทัพวงศ์ หมู่ที่  17 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาสว่น
ภูมิภาค ความยาวรวม 
350 เมตร 

270,000     ความยาว
รวม 350 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 15 

กองช่าง 

116 ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
อีสานเขียว ช่วงที่ 2 หมู่ที ่ 
17 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

กว้าง 3 เมตร ยาว 800 
เมตร 

 300,000    ความยาว 
800 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 15 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางเหวา – 
สามแยกเพชรสำโรง หมู่ที่  
17 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร 

 800,000    ความยาว 
300 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 15 

กองช่าง 

118 ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย
หลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

  1,500,000   ความยาว 
2,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 15 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านแม่หา หมู่ที่  
17 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

  500,000   ความยาว 
200 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 15 

กองช่าง 

120 ปรับปรุงถนนโดยวธิีลงหิน
คลุกสายบ่อนำ้เค็ม หมู่ที่  
17 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

กว้าง 3  เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

  300,000   ความยาว 
820 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17หน้า 15 

กองช่าง 

121 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อ
น้ำเค็ม หมู่ที่  17 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามเหมาแกการ
พักผ่อนและออกกำลัง
กาย 

ปลุกต้นไม้ และจัดสวน    100,000  1 แห่ง มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 15 

กองช่าง 

122 วางท่อระบายน้ำเพือ่
การเกษตรถนนสายนาง
เปอะ หมู่ที ่ 17 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 1 เมตร จำนวน 
8 ท่อน ยาว 70 เมตร 

   400,000  ความยาว 
70 เมตร 

ระบายนำ้ใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 15 

กองช่าง 

123 ปรับปรุงถนนโดยวธิีลงหิน
คลุกซอยบ้านนางเต้ีย หมู่ที่  
17 

เพือ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
145 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

   50,000  ความยาว 
145 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 15 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วง
นานายปานหมู่ที ่ 17 

เพื่อให้น้ำระบายได้ดี
ยิ่งขึ้นและเป็นทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 
5 เมตร 

    600,000 ความยาว 5 
เมตร 

น้ำระบายได้ดี
ยิ่งขึ้นและเป็นทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 16 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างฝายนำ้ล้นซอยสนิท
ชน หมู่ที่  17 

เพื่อกักเก็บและชลอ
การไหลของน้ำ 

ขนาดกวา้ง 4 เมตรยาว 
33 เมตร 

    1,000,000 ความยาว 
33 เมตร 

กักเก็บและชลอ
การไหลของน้ำ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17   หน้า 16 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วง
นานายหาญ หมู่ที่  17 

เพือ่ให้น้ำระบายได้ดี
ยิ่งขึ้นและเป็นทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
6 เมตร จำนวน 3 ชอ่ง 

    600,000 ความยาว 6
เมตร 

น้ำระบายได้ดี
ยิ่งขึ้นและเป็นทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
17 หน้า 16 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

127 ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ
ระบายนำ้จากบ้านนายพล-
บ้านนายชำนาญ หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขยายไหล่ทางลงหินคลุก
และวางท่อ คสล.ชั้น 3 
ขนาด 1.0 เมตร ยาว รวม 
300 เมตร 

1,800,0000     ความยาว
รวม 300 
เมตร 

ผู้ใช้รถใชถ้นนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั
และคล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
21 หน้า  13 

กองช่าง 

128 ขยายเขตไฟฟ้าจากถนน   
สุรนารายณ์ถึงคอกแพะ
(ถนนคลองตาดี)หมู่ที่ 21 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
สะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ความยาวรวม 400 เมตร   250,000   ความยาว
รวม 400 
เมตร 

มีแสงสว่างสะดวก
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
21 หน้า  13 

กองช่าง 

129 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งจาก
ถนนสุรนารายณ์ถึงบ้านเช่า
อาจารย์ทองม้วนถนนติด
ร้านจ่าชาติ) หมู่ที่  21 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
สะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ความยาวรวม 500 เมตร    290,000  ความยาว
รวม 500 
เมตร 

มีแสงสว่างสะดวก
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
21 หน้า  13 

กองช่าง 

130 ขยายเขตประปาจากถนนสุร
นารายณ์ถึงบ้านเช่าอาจารย์
ทองม้วนถนนติดร้านจ่าชาติ) 
หมู่ที่  21 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

ความยาวรวม 500 เมตร     386,000 ความยาว
รวม 500 
เมตร 

ประชาชนได้ใช้น้ำ
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
21 หน้า  13 

กองช่าง 

131 เสริมผิวจราจรถนนหินคลุก
ซอยสุขสำราญ หมู่ที่  22 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

เสริมหินคลุกกว้าง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 
0.10 เมตร  

150,000     ความยาว
รวม 350 
เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั
และคล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
22 หน้า  18 

กองช่าง 

132 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค
บ้านายสรพงษ ์แกว้เพชร ถึง
บ้านนายประหยัด ขิงขุนทด 
หมู่ที่  22 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

ความยาวรวม 620 เมตร 270,000     ความยาว
รวม 620 
เมตร 

ประชาชนได้ใช้น้ำ
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
22 หน้า  18 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้
สายเตาปูนลงบึงประมงจาก
สี่แยกเตาปูนลงบึงประมง 
หมู่ที่  22 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
จำนวน 200 ทอ่นพร้อม
บ่อพัก คสล. จำนวน 10 
บ่อ  

 980,000    จำนวนท่อ 
20 ท่อน 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำ
ท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
22 หน้า  18 

กองช่าง 

134 ซ่อมแซมติดต้ังระบบเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่  22 

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารต่างๆ 

ติดต้ังเสียงตามสาย 
จำนวน 1 ชุด 

 100,000    จำนวน 1 
ชุด 

ประชาชนรูข่าวสาร
ต่างๆ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
22 หน้า  18 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

135 ก่อสร้างระบายน้ำรูปตัววี
สายกลางหมูบ่้านจากบา้น
นางคูณ บุญมาถึงบ้านนาง
บังอร ผ่านอ้น หมู่ที่ 22 

เพือ่ช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัววียาว 200 เมตร  

  500,000   ความยาว 
200 เมตร 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำ
ท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
22 หน้า  18 

กองช่าง 

136 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบบึง หมู่ที่  22 

เพือ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  750,000   ความยาว 
200 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั
และคล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
22 หน้า  18 

กองช่าง 

137  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ซอยหนองปรือถึง
หนองมน หมู่ที่  22 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   2,500,000  ความยาว 
900 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั
และคล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
22 หน้า  18 

กองช่าง 

138 เสริมแนวกันบึงฝ่ังตะวันตก
และตะวันออก หมู่ที่  22 

เพื่อไม่ให้ขอบบ่อ
พังทลายลง 

ขนาดกั้นยาว 50 เมตร     450,000 ยาว 50 
เมตร 

ขอบบ่อไม่พังทลาย แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
22 หน้า  18 

กองช่าง 

139 วางท่อระบายน้ำ คสล.รอบ
หมู่บ้านทางทิศเหนือ ชว่งที่ 
5 หมู่ที่  7 

เพื่อช่วยระบายนำ้
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 
1.0 เมตร ยาว 60 เมตร
พร้อมบ่อพกั 

350,000     ความยาว
ของท่อ
ระบายนำ้ 
60 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7  หนา้  15 

กองช่าง 

140 วางท่อระบายน้ำ คสล.รอบ
หมู่บ้านทางทิศเหนือ ชว่งที่ 
6 หมู่ที่  7 

เพื่อช่วยระบายนำ้
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 
1.0 เมตร ยาว 65 เมตร
พร้อมบ่อพกั 

   100,000  ความยาว
ของท่อ
ระบายนำ้ 
65 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7  หนา้  15 

กองช่าง 

141 ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที ่ 
7 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านจำนวน 3 จุด 

 100,000    เสียงตาม
สาย 3 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7  หนา้  15 

กองช่าง 

142 วางท่อระบายน้ำ คสล.รอบ
หมู่บ้านทางทิศเหนือ ชว่งที่ 
7 หมู่ที่  7 

เพือ่ช่วยระบายนำ้
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ท่อระบายนำ้ขนาด ศก. 
1.0 เมตร ยาว 60 เมตร
พร้อมบ่อพกั 

  350,000   ความยาว
ของท่อ
ระบายนำ้ 
60 เมตร 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7  หนา้ 15 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

143 ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี
ถนนสายจากหนา้บ้านนาง
สำราญ เกื้อสูงเนิน ถึงหน้า
บ้านนางสำนอง กามขุนทด 
หมู่ที่  14 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัววี ยาว 300 เมตร ตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด 

600,000     ความยาว 
300 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 15 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบา้นนายเทียม  
อาบสุวรรณ์ ถึงบ้านางวง
เดือน  ศรีสวัสดิ์  หมู่ที ่ 14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด 

100,0000     ความยาว 
50 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 15 

กองช่าง 

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหน้าบ้านนาย
สมชาติ  มีชัย ถึงหน้าบ้าน
นายคำเตือน โมงขุนทด หมู่
ที่  14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด 

120,000     ความยาว 
60 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 15 

กองช่าง 

146 ก่อสร้างท่อระบายพร้อมบอ่
พักสายจอมทองจากบา้น
นายสมหวัง  พลผู้ชว่ย ถึง
บ้านนางคูณ เกื้อสูงเนิน หมู่
ที่  14 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพกั ท่อขนาด 
0.40 เมตร ยาว 150 
เมตร ตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด 

 150,000    ความยาว 
150 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 15 

กองช่าง 

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็จากหน้าบา้นนายไชโย  
ชาบำเหน็จ ถึงนานางตา จิต
อ่อง หมู่ที่  14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร 
ยาว 380 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด 

 750,0000    ความยาว 
380 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 15 

กองช่าง 

148 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างจาด
บ้านนางศรีไพร คำชมพู ถึง
บ้านนางส้มส่า บุญญานุสนธิ ์
หมู่ที่  14 

เพื่อให้ผู้ใช้มีแสงสว่าง
เพียงพอ ปลอดภัย 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
ความยาว 150 เมตร 

  100,000   ความยาว 
150 เมตร 

มีแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 16 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนว่ยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

149 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสุรนารายณ์ถึงทุ่ง
จาน หมู่ที ่ 14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

   150,000  ความยาว 
500 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 16 

กองช่าง 

150 ซ่อมแซมถนนสายหนองสังข์
จากนานางแนม ต้นรังกลาง 
ถึงนานายถนมอ กามขุนทด 
หมู่ที่  14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหาย กว้าง 3 เมตร 
ยาว 350เมตร หนา 
0.10 เมตร 

   160,000  ความยาว 
350 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 16 

กองช่าง 

151 วางท่อระบายน้ำจากบ้าน
นางสายทอง เงินรี ไปถึง
บ้านนายสมหวัง พลผู้ชว่ย 
หมู่ที่ 14 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำขนาด 
0.40 เมตร ยาว 120 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

    350,000 ความยาว 
120 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 16 

กองช่าง 

152 วางท่อระบายน้ำจากบ้าน
นายเท่ิง อาบสวุรรณ์ ถึง
ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที ่ 
14  

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำขนาด 
0.80 เมตร ยาว 250 
เมตร พรอ้มบ่อพัก 

    950,000 ความยาม 
250 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 16 

กองช่าง 

153 เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากประตูเข้าวัดถึงสี่
แยกบา้นตาบา่ย และหมู่ที ่ 
12 หมู่ที่  18 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ปูถนนแอสฟาสติก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

3,000,000      ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
18 16 

กองช่าง 

154 ปรับปรุงรางระบายน้ำจาก
ร้านก๋วยเต๋ียวยายทวนถึง
โรงสีข้าวหมู่ที่ 18 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ความยาวรวม 260 เมตร  500,000    ความยาว 
260 เมตร 

น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น
และเป็นทางสัญจร
ไปมาของประชาชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
18หน้า 16 

กองช่าง 

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตาแล หมู่ที่  18 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
35 เมตร หนา 0.5 เมตร 

  70,000   ความยาว 
35 เมตร 

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
18  หนา้ 16 

กองช่าง 

156 ลงหินคลุกสายกลางทุ่ง ถึง
ท่าทะลูด หมู่ที ่18 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,000  เมตร หนา 0.10 
เมตร  

   400,000  ความยาว 
1,000  
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
18หน้า 16 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

157 ถมดินพร้อมลงหินคลุกซอย
หลังบ้านนายประยูร หมู่ที่  
18 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
60  เมตร หนา 0.10 
เมตร  

    200,000 ความยาว 
60  เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
18 หน้า 16 

กองช่าง 

158 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักจากบา้นแม่ปอ๋งถึง
บ้านแม่คำ หมู่ที่ 19 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 
175 เมตร 

500,000     ความยาว 
175 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19 หน้า 14 

กองช่าง 

159 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักซอยคุ้มบุญตาทั้ง 2 
ฝั่ง หมู่ที่  19 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 
50 เมตร 

 500,000    ความยาว 
50 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19 หน้า 14 

กองช่าง 

160 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักในซอยพ่อตางถึงบ้าน
แม่หนม หมู่ที ่ 19 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.60 เมตร ยาว 
120 เมตร 

  500,000   ความยาว 
120 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19 หน้า 14 

กองช่าง 

161 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย
น้ำจากบ้านแมห่นูเอื้อถึง
บ้านแม่แก้วหมู่ที ่ 19 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.60 เมตร ยาว 
230เมตร 

   500,000  ความยาว 
230 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19หน้า 14 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหนองบัวชะโลงสาย
ล่าง ช่วงที่ 1 หมู่ที่  19 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใชถ้นน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

    8,000,000 ความยาว 
3,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19หน้า 14 

กองช่าง 

163 ก่อสร้างรางระบายนำ้ซอย
แม่บุญนาคถึงทางเข้า
หมู่บ้านทางทิศใต้ หมู่ที่  19 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 
110เมตร 

500,000     ความยาว 
110 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19 หน้า 14 

กองช่าง 

164 ปรับปรุงถนนรอบหนองบัว
ชะโลงฝ่ังทิศใต้โดยวิธีลงหิน
คลุก หมู่ที่  19 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 280,00    ความยาว 
700 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19 หน้า 14 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หนว่ยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

165 ก่อสร้างรางระบายนำ้ซอย
สาวโสดสองฝั่ง ช่วงที่ 2 หมู่
ที่  19 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 
85เมตร 

  500,000   ความยาว 
85 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19 หน้า 14 

กองชา่ง 

166 เสริมผิวจราจรจากสีแ่ยก
บ้านพ่อบหุรับถึงทางเข้า
หมู่บ้านทางทิศใต้ หมู่ที่  19 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 
140เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000  ความยาว 
140 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19 หน้า 14 

กองช่าง 

167 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.
พร้อมวางท่อและบ่อพกัมีฝา
ปิดซอยจอมทองฝั่งขวา จาก
บ้านอาจารย์สวาทถึงบ้าน
นางบิน  อาบสุวรรณ์ หมู่ที ่ 
20 

เพือ่ช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้คสล. 
พร้อมวางท่อ 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบ
ตระแกรงแผ่นเหล็กเช่ือพื้น
คอนกรีตรางทับท่อกวา้ง 
1 เมตร ระยะความยาว 
185 เมตร  

    500,000 ความยาว 
185 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
19  หนา้  29 

กองช่าง 

168 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณโดยรอบสระหนอง
แหว่ หมู่ที่ 20 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยกอ่ 
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 
800 เมตร มีรั้วดีไซด์สไตล์
โมเดิ้ร์น กันรอบสระหนอง
แหว่ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
โดยรอบ มีเครื่องเล่นออก
กำลังกายกลางแจ้ง สามารถ
เล่นไดท้ั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

2,000,000     1 แห่ง มีสถานที่ท่องเท่ียว
ในชุมชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20 หน้า  29 

กองชา่ง 

169 ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อถนนสายจอมทองฝั่ง
ทิศเหนือ จากบ้านนายสมวย 
ทวีผลถึงบ้านนางระเบียบ  
อาบสุวรรณ์ หมู่ที ่ 20 

เพือ่ช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบ
ตระแกรงแผ่นเหล็กเช่ือม
พื้นคอนกรีตรางทับท่อ
กว่าง 1 เมตร ระยะความ
ยาว 255 เมตร  

 700,000    ความยาว
รวม 255 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20 หน้า 30 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

170 ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
หมู่ที่  20 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
จำนวน 12 จุด 

300,000     ติดต้ังกล้อง
วงจรปิด 12 
จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20 หน้า  30 

กองช่าง 

171 ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อถนนสายจอมทองฝั่ง
ทิศเหนือ จากบ้านนาง
ระเบียบ อาบสุวรรณ์ ถึงบ้าน
นายสมหวัง  ทวีผล หมู่ที่  
20 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบ
ตระแกรงแผ่นเหล็กเช่ือม
พื้นคอนกรีตรางทับท่อ
กว่าง 1 เมตร ระยะความ
ยาว200 เมตร  

 700,000    ความยาว
รวม 200 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20 หน้า  30 

กองช่าง 

172 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลาประชาธิปไตย(สระ
ใหม่) หมู่ที่  20 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนและ
เป็นสถานที่ออกกำลัง
กาย 

จัดซื่อเครืองออกกำลังกาย
กลางแจ้งจำนวน 20 ชุด  

 300,000    เครื่องออก
กำลังกาย
กลางแจ้ง 
20 ชุด 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนและเป็น
สถานที่ออกกำลัง
กาย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20  หนา้  31 

กองช่าง 

173 ปรับปรุงรางระบายน้ำพรอ้ม
วางท่อและบอ่พัก ถนนสาย
เลียบสระหนองแหว่ฝั่งทิศ
เหนือจากบ้านนางหนูนิตย์ 
หินสูงเนินถึงบ้านนาย
ทองเหลือง ศรีหนองแวง หมู่
ที่  20 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบ
ตระแกรงแผ่นเหล็กเช่ือม
พื้นคอนกรีตรางทับท่อ
กว่าง 1 เมตร ระยะความ
ยาว 128 เมตร  

  400,000   ความยาว
รวม 128 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20  หนา้  31 

กองช่าง 

174 ปรับปรุงรางระบายน้ำพรอ้ม
วางท่อและบอ่พัก ถนนสาย
เลียบสระหนองแหว่ฝั่งทิศ
เหนือจากบ้านนาย
ทองเหลือง ศรีหนองแวงถึง
บ้านนายสายันต ์ศรีประเทศ 
หมู่ที่  20 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบ
ตระแกรงแผ่นเหล็กเช่ือม
พื้นคอนกรีตรางทับท่อ
กว่าง 1 เมตร ระยะความ
ยาว 200 เมตร  

  600,000   ความยาว
รวม 200 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20 หน้า  32 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

175 ปรับปรุงรางระบายน้ำพรอ้ม
วางท่อและบอ่พัก ซอย
รุ่งเรืองฝั่งทิศตะวันตกจาก
บ้านนายสายันต ์ศรีประเทศ 
ถึงบ้านนายกิจนิเวศน์ บินขุน
ทด หมู่ที่  20 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบ
ตระแกรงแผ่นเหล็กเชื่อม
พื้นคอนกรีตรางทับท่อ
กว่าง 1 เมตร ระยะความ
ยาว 200 เมตร  

  600,000   ความยาว
รวม 200 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20 หน้า  32 

กองช่าง 

176 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์จำนวน 1 
หลัง หมู่ที่  20 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนรองรับการ
ประชุมคนจำนวนมาก 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์จำนวน 1 
หลังขนาดกวา้ง 16 เมตร 
ความยาว 20 เมตร  

  4,000,000   จำนวน 1 
หลัง 

มีอาคารสำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนรองรับการ
ประชุมจำนวนมาก 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20  หนา้  33 

กองชา่ง 

177 ปรับปรุงรางระบายน้ำพรอ้ม
วางท่อและบอ่พัก ถนน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
แวงถึงสายกลางหมู่บ้านฝั่ง
ทิศตะวันออกจากบ้านนาย
สมวย ทวีผลถึงถนนหน้า
ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที ่ 
20 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบ
ตระแกรงแผ่นเหล็กเช่ือม
พื้นคอนกรีตรางทับท่อ
กว่าง 1 เมตร ระยะความ
ยาว 180 เมตร  

   550,000  ความยาว
รวม 180 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20  หนา้  33 

กองช่าง 

178 ปรับปรุงรางระบายน้ำพรอ้ม
วางท่อและบอ่พัก ถนนสาย
หน้าวัดศาลาทรงถึงถนนสาย
จอมทองฝั่งทิศตะวันออก 
จากบา้นนายสง่า  หมั่น
มาถึงบ้านางหนูนิตย ์หินสูง
เนิน หมู่ที่  20 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบ
ตระแกรงแผ่นเหล็กเชื่อม
พื้นคอนกรีตรางทับท่อ
กว่าง 1 เมตร ระยะความ
ยาว 170 เมตร  

   550,000  ความยาว
รวม 170 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20  หนา้  34 

กองช่าง 

179 ก่อสร้างและต่อเติมศาลา
ปฏิบัติการจำนวน 1 หลัง  
หมู่ที่  20 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน 

โครงการก่อสร้างและต่อ
เติมศาลาปฏิบัติการ
จำนวน 1 หลังขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 9 เมตร 

    600,000 จำนวน 1 
หลัง 

มีอาคารจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20  หนา้  35 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

180 ปรับปรุงรางระบายน้ำพรอ้ม
วางท่อและบอ่พัก ซอยอโศก
ฝั่งทิศตะวันออกจากบา้น
นายทองเหลือง ศรีหนอง
แวงถึงบ้านนายแหลมทอง 
อาสายุทธ์ หมู่ที่  20 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพกัมีฝาปิดแบบ
ตระแกรงแผ่นเหล็กเช่ือม
พื้นคอนกรีตรางทับท่อ
กว่าง 1 เมตร ระยะความ
ยาว 180 เมตร  

    550,000 ความยาว
รวม 180 
เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20  หนา้  35 

กองช่าง 

181 ก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน 
หมู่ที่  20 

เพื่อตากผลผลิต
ทางการเกษตร และ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างลานตากข้าว
ชุมชน ขนาดพื้นที ่2,500 
ตารางเมตร 

    1,600,000 ลานตาก 1 
แห่ง 

มีลานตากผลผลิต
ทางการเกษตรและ 
จัดกิจกรรมต่างๆ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20  หนา้  35 

กองช่าง 

182 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า
เซลล์ บริเวณศาลา
ประชาธิปไตย หมู่ที่  20 

เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและสะดวก
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโซ
ล่าร์เซลล์จำนวน 12 ชุด 

    420,000 จำนวน 12 
ชุด 

ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและสะดวก
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20  หนา้  36 

กองชา่ง 

183 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนอง
ปลาไหลโดยวธิีลงหินคลุก 
หมู่ที่  23 

เพื่อให้ผู้ใชร้ถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

600,000     ความยาว 
1,500 
เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ไดอ้ย่างปลอดภยั
และคล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
23 หน้า  14 

กองชา่ง 

184 ยกร่องพูนดินสายกระทุ่ม
ลาย หมู่ที ่23 

เพือ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 1.00 
เมตร 

250,000     ความยาว 
800 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั
และคล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
23หน้า  14 

กองชา่ง 

185 ก่อสร้างถนนสายหนองโจด 
หมู่ที่  23 

เพือ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 1.00 
เมตร 

500,000     ความยาว 
1,000 
เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั
และคล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
23หน้า  14 

กองชา่ง 

186 ขยายเขตไฟฟ้าซอยหนองโจ
ดถึงนาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่ 23 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ความยาวรวม 800 เมตร  456,000    ความยาว 
800 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั
และคล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
23 หน้า 14 

กองชา่ง 

187 ขยายเขตไฟฟ้าศาลตาปูบ่้าน
ถึงบ้านพ่อใหญ่สนุก หมู่ที ่ 
23 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
สะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ความยาวรวม 700 เมตร   400,000   ความยาว
รวม 700 
เมตร 

มีแสงสว่างสะดวก
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
23หน้า  14 

กองชา่ง 

 



131 
 

 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

188 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบา้นนางธิดาถึงบ้าน
นางสาวศรีสุนัน หมู่ที่  23 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
จำนวน 200 ทอ่นพร้อม
บ่อพัก คสล.  

   1,000,000  ความยาว
รวม 200 
เมตร 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
23หน้า  14 

กองชา่ง 

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กช่วงที่ 2 คุ้มสวัสดิ์ดี 
หมู่ที่  23 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
100เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   180,000  ความยาว 
100 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและ
คล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
23หน้า  14 

กองช่าง 

190 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพกัคุ้มสวัสดิ์ดี หมู่ที่  
23 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
จำนวน 100 ทอ่นพร้อม
บ่อพัก คสล.  

    450,000 ความยาว
รวม 200 
เมตร 

การระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิด
น้ำท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
23หน้า  14 

กองชา่ง 

191 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดย
วิธีลงหินคลุกสายหนองแวง
รุ่งอรุฯถึงบ้านคำพิงพัฒนา 
หมู่ที่  23 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000เมตร หนา 0.10 
เมตร 

    400,000 ความยาว 
2,000 
เมตร 

ผูใ้ช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและ
คล่องตัว 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
23หน้า  14 

กองชา่ง 

รวม 191  โครงการ   50,305,000 24,221,000 35,860,000 34,460,000 41,046,000     

 
 
หมายเหตุ : แบบ ผ.02/1 เปน็แบบสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนมาดำเนินการ หากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร   
               จะนำโครงการในแบบ ผ.02/1 ไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ก็สามารถดำเนินการได้  
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ผ 02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคนสู่การพัฒนาจังหวัดที่ย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
     2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ
คนพิการ  
 

เพื่อให้คนพิการได้รับรู้ถึงสิทธิ
ของตัวเอง 
 

คนพิการ ตำบลบ้านเพชร 
จำนวน 100 คน 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้พิการที่เข้าร่วม
โครงการรู้สทิธ ิ
ประโยชน์ตวัเองมากขึ้น 

พมจ.ชัยภูม ิ

2 อบรมและให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการ 

เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ ได้รู้
เกี่ยวกบัการดูแลและปฏิบัติตัวให้
เข้ากับคนพิการ 

ผู้ดูแลคนพิการ ต.บ้านเพชร 
จำนวน 100 คน 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้ดูแลคนพกิารไดร้ับ
ดูเกีย่วกับการดูแล
คนพิการมากขึ้น 

พมจ.ชัยภูม ิ

3 ซ่อมแซมบ้านผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มี
ที่อยู่อาศัย ที่ด ี

ซ่อมแซมบ้านผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
ปีละ 4 หลัง 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ซ่อมแซมบ้าน ผู้พิการมีทีอ่ยูอ่าศัยที่
เหมาะสมกับประเภท 
ความพิการ 

พมจ.ชัยภูม ิ

4 เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่
ใจประชารัฐ  
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้
รับรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 50 คน 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับรู้
เกีย่วกับนโยบายของ
ประชารฐัมากขึน้ 

พมจ.ชัยภูม ิ

5 โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุจำนวน 100 คน 35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้พบปะ 
แลกเปลี่ยน ทำ
กิจกรรมรว่มกัน 

พมจ.ชัยภูม ิ

6 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันครอบครัว 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้ถึง พรบ. 
ความรุนแรง 

ครอบครัว ต.บ้านเพชร 
จำนวน 50 ครอบครัว 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ครอบครัวที่เข้ารว่ม
โครงการรับรู้เกี่ยว 
กับการกระทำความ
รุนแรง 

พมจ.ชัยภูม ิ

 

แบบ ผ. 02/2 
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2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โรงเรียนครอบครัว เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชกิในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

ครอบครัว ต.บ้านเพชร 
จำนวน 100 ครอบครัว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ครอบครัวที่เข้าร่วม
อบรมมคีวาม 
สัมพันธ์อันดีต่อกัน 
กล้าพูด คุย เปิดใจ
กันมากขึ้น 

พมจ.ชัยภูม ิ

8 พัฒนาศักยภาพ อพม. 
 

เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่อง 
อพม. 

อพม. ตำบลบา้นเพชร 
จำนวน 70 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

อพม. ตำบลบา้น
เพชร รู้หน้าที่ และ
บทบาทของตนเอง 

พมจ.ชัยภูม ิ

9 อบรมให้ความรู้เรื่อง
การค้ามนุษย ์ การค้า
ประเวณี  

เพื่อป้องกันและแก้ไข้การค้า
มนุษย์และค้าประเวณ ี

สตรี จำนวน 70 คน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้เข้ารว่มโครงการมี
ความรู้เรื่องการ ค้า
มนุษย์และการ
ค้าประเวณีมากขึ้น 

พมจ.ชัยภูม ิ

10 สมทบสวัสดิการชุมชน
ตำบลบ้านเพชร  
 

เพื่อสมทบสวัสดิการชุมชน
ตำบลบ้านเพชร 

สมาชิก 1,662 คน 566,620 
 

566,620 
 

566,620 
 

566,620 
 

566,620 
 

สมทบสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนบาทเพชรเข็ม
แข็ง ควบคุมสิทธิ
ของสมาชิก 

พมจ.ชัยภูม ิ

รวม 10 โครงการ - - 936,620 936,620 936,620 936,620 936,620 - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผอ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กั้นขอบสระหนองยางฝั่ง
ซ้าย(ช่วงที่ 1) ทิศใต้ หมู่
ที่  1 

เพื่อให้ขอบสระไม่พัง ยาว 56 เมตร สูง 3.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. บา้น
เพชรกำหนด) 

560,000     ความยาวของขอบ
สระ 56 เมตร 

ฝั่งสระไม่พังทลายลง
น้ำ 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานตา่งๆ 
ฯลฯ 

2 กั้นขอบสระหนองยางฝั่ง
ขวา(ชว่งที่ 1) ทิศเหนือ 
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ขอบสระไม่พัง ยาว 96 เมตร สูง 3.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. บา้น
เพชรกำหนด) 

 960,000    ความยาวของขอบ
สระ 96 เมตร 

ฝั่งสระไม่พังทลายลง
น้ำ 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานตา่งๆ 
ฯลฯ 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองอีนุน 
(ช่วงที่ 2) หมู่ที ่ 1 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวกและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 
0.15 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรม
ทางหลวงชนบท) 

   2,000,000  ถนนยาว 730 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานตา่งๆ 
ฯลฯ 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยฟ้าครอบ 
เช่ือมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเทศบาลตำบลบ้าน
เพชร หมู่ที่  2 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวกและ
มีความปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตรวางท่อขนาด 0.40 
เมตร 1 จุด  ไหล่ทางขา้งละ 0.50 
เมตร พร้อมลงลูกรังสองข้าง
(รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงาน
ทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวง
ชนบท) 

 1,000,000    ระยะความยาว 
400 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานตา่งๆ 
ฯลฯ 

 
 

แบบ ผ. 02/2 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กซอยหนองขโมง
ช่วงที่ 2 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 
1,000  หนา 0.15 เมตรเมตร  
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

    3,000,000 ถนนความยาว 
1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองกกหมู่ที่ 8 ต.
บ้านเพชรเช่ือม ต.หนอง
กราด อ.ด่านขุนทด จ. 
นครราชสีมา หมู่ท่ี  8 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6เมตร ยาว 3,500
เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

10,000,000     ความยาว 3,500 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

7 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี  8 

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบจ่ายประปา เช่น
ระบบกรองตะกอน ถังน้ำใส 
และระบบท่อวาร์ว (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. บ้านเพชร
กำหนด) 

1,500,000     1 แห่ง ชาวบ้านมีน้ำใช้และ
ปลอดภัย 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

8 ซ่อมบำรุงถนนลาดยาง
สายคำปงิ – หนองกก ถึง
บ้านโคกแสว ต.หัวทะเล 
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 
เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

   3,000,000  ความยาว 1,500 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

อบจ/จังหวดั/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

9 ซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่
ที่  6 8 และ 15 ตำบล
บ้านเพชร หมู่ที่  8 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
4,500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 
เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

    7,500,000 ความยาว 4,500 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

10 ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตจากประตูปิด 
เปิดเหมืองคลองสอยดาว- 
โคกแฝก  หมู่ท่ี 9 

เพื่อช่วยระบายน้ำปอ้งกันน้ำท่วม
ขัง 

ก่อสร้างประตูปิด เปิดน้ำกว้าง 
3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 
1.000 เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. บ้านเพชร
กำหนด) 

  3,000,000   1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำและ
ระบายน้ำได้ดีขึ้น 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

11 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กจุดวัดอัมพวัน หมุ่ท่ี 
10 

เพื่อกักเก็บและชะลอน้ำให้กบั
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ 

ก่อสร้างฝายขนาดกว้าง 20 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. บ้านเพชรกำหนด) 

1,000,000     ความกว้างของฝาย 
20 เมตร 

กักเก็บและชะลอน้ำ
ให้กับหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ำซอย
บ้านยายบุญต่าง หมู่ที่  
11 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูความ
ยาวรวม 300 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

  1,2000,000   ความยาว 300 
เมตร 

ระบายน้ำในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ำถนน
รอบบา้น –หน้าบ้านนาย
มานพ หมู่ที่  11 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูความ
ยาวรวม 480 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

  1,990,000   ความยาว 480 
เมตร 

ระบายน้ำในหมู่บ้าน
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

14 ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
คลองเสือบอง หมู่ที่  11 

เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตกว้าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 1 
เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. บ้านเพชรกำหนด) 

   9,000,000  ความยาว   300 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กสายดอนชะแง้
ถึงท่าตาเผือก ตำบลโคก
เพชรพัฒนา หมู่ที ่ 11 

เพื่อให้การสญัจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง  4 เมตรยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15  
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

   6,200,000  ความยาวของถนน 
78 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

16 ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
กลางหมู่บ้าน หมู่ที ่ 11 

เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร 
ลึก 1 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. บ้านเพชรกำหนด) 

    2,400,000 ความยาว 80 0 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

17 ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตวัง
กุ่ม หมู่ท่ี  11 

เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 1 เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. บ้านเพชร
กำหนด) 

    3,000,000 ความยาว 1,000 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกถนนสายบ้านโคกแฝก
ถึงสถานีรถไฟระยะที่ 2 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกดิความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
บ้านเพชรกำหนด) 

 1,100,000    ความยาวของถนน 
2,800 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำ
คันฉ ูหมู่ที่  13 

เพื่อกักเก็บและชะลอการระบาย
น้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 

ทางข้ามคอนกรีตหนา 0.15 
กว้าง 22  เมตร ยาว 35 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
บ้านเพชรกำหนด) 

  2,000,000   ความยาว 35 เมตร กักเก็บและชะลอ
การระบายน้ำเพื่อใช้
ในการเกษตร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

20 ขุดลอกคลองจากตะกอ
แยกถึง อีสานเขียว  หมู่ที่  
16 

เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งข้ึน ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 12 
เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึก 3  
เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. บ้านเพชรกำหนด) 

    1,225,000 ความยาว 1,800 
เมตร 

น้ำไหลได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

21 ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย
หลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
บ้านเพชรกำหนด) 

  1,500,000   ความยาว 2,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

22 ก่อสร้างฝายน้ำล้นซอย
สนิทชน หมู่ท่ี  17 

เพื่อกักเก็บและชลอการไหลของ
น้ำ 

ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 33 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. บ้านเพชรกำหนด) 

    1,000,000 ความยาว 33 เมตร กักเก็บและชลอการ
ไหลของน้ำ 

อบจ/จังหวดั/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

23 เสริมผิวถนนแอสฟัลท ์   
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
ชย.ถ.92-004 จากสาย
บ้านโคกสว่าง-บ้านโคก
แฝก หมู่ที่ 4, หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ปูถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 (รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

3,000,000     ความยาว 1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหนองบัวชะโลง
สายล่าง ช่วงที่ 1 หมู่ที่  
19 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

    8,000,000 ความยาว 3,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

25 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์จำนวน 1 
หลัง หมู่ที่  20 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน
รองรับการประชุมคนจำนวนมาก 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จำนวน 1 หลังขนาดกว้าง 16 
เมตร ความยาว 20 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
บ้านเพชรกำหนด) 

  4,000,000   จำนวน 1 หลัง มีอาคารสำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนรองรับการ
ประชุมจำนวนมาก 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณโดยรอบสระหนอง
แหว่ หมู่ท่ี 20 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 
0.15 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว
รวม 800 เมตร มีรั้วดีไซด์สไตล์
โมเดิ้ร์น กันรอบสนะหนองแหว่ 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยรอบ 
มีเครื่องเล่นออกกำลังกาย
กลางแจ้งสามารถเล่นได้ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. บ้านเพชรกำหนด) 

2,000,000     1 แห่ง มีสถานที่ท่องเที่ยว
ในชุมชน 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

27 ก่อสร้างลานตากข้าว
ชุมชน หมู่ที่  20 

เพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร 
และจัดกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน 
ขนาดพื้นท่ี 2,500 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
บ้านเพชรกำหนด) 

    1,600,000 ลานตาก 1 แห่ง มีลานตากผลผลิต
ทางการเกษตรและ 
จัดกิจกรรมต่างๆ 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ  

28 ขยายไหล่ทางพรอ้มวางท่อ
ระบายน้ำจากบ้านนาย
พล-บ้านนายชำนาญ หมู่ที่ 
21 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขยายไหล่ทางลงหินคลุกและวาง
ท่อ คสล.ช้ัน 3 ขนาด 1.0 
เมตร ยาว รวม 300 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
บ้านเพชรกำหนด , แบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

1,800,0000     ความยาวรวม 300 
เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร 
ได้อย่างปลอดภัยและ
คล่องตัว 

อบจ/จงัหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กซอยหนองปรือ
ถึงหนองมน หมู่ที่  22 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

   2,500,000  ความยาว 900 
เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้
อย่างปลอดภัย  และ
คล่องตัว 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ  

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองตาใจ 
หมู่ที ่14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

300,000     ความยาวถนน 
1,000  เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้
อย่างปลอดภัย  และ
คล่องตัว 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองบัวชะ
โลงสายล่าง หมู่ที่ 19 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

3,000,000     ความยาวถนน 
1,000  เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้
อย่างปลอดภัย  และ
คล่องตัว 

อบจ/จงัหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กสายกุดปลาเค้า 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

500,000 

    

ความยาวถนน 160  
เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้
อย่างปลอดภัย  และ
คล่องตัว 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายดอนชะแง-้
ท่าตาเผือก รหัสสายทาง 
ชย.ถ 92-009 หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
750 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จำนวน 10 ท่อน และวางท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จำนวน 2 จุดๆ ละ 8 ท่อน รวม 
16 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

2,700,000     ความยาวถนน 750  
เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้
อย่างปลอดภัย  และ
คล่องตัว 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบสระ
หนองแวง หมู่ที ่14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยและคล่องตัว 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
มาตรฐานงานทางสำหรับ 
อปท. กรมทางหลวงชนบท) 

500,000 

    

ความยาวถนน 
1,000  เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้
อย่างปลอดภัย  และ
คล่องตัว 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 

35 ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู
หมู่ที่  14- หมู่ที่  19 

เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 
900 เมตร ลกึ 2 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชรกำหนด) 

3,150,000 

    

ความยาว 900 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานต่างๆ 
ฯลฯ 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลบา้น
เพชร 

เพื่อรองรบัเด็กที่มีจำนวนมาก
เพิ่มมากขึ้น ลดการแออัดของ
นักเรียนแต่ละช่วงชั้น เพือ่ให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
จัดการเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในการ
พัฒนาผู้เรียน 

1. อาคารห้องเรียน จำนวน 5 
ห้อง ขนาด 7.60x24.20 
เมตร  
2. อาคารโรงอาหาร ขนาด 
5.20x20.20 เมตร 
3. ห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง 
ขนาด 2.50x4.40 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชรกำหนด) 

5,000,000 

    

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 1 หลัง 

เพื่อรองรับเด็กที่มี
จำนวนมากเพิ่มมาก
ขึ้น ลดการแออัดของ
นักเรียนแต่ละช่วงชั้น 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
ในการพัฒนาผู้เรียน 

อบจ/จังหวัด/
กรมส่งเสริม/

หน่วยงานตา่งๆ 
ฯลฯ 

รวม 36  โครงการ   51,210,000 3,060,000 24,490,000 22,700,000 27,725,000    
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ผ 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566  
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู ้ 
(กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

5,900 5,900 - - - สำนักปลัด 
(หน.ฝ่ายฯ) 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู ้ 
(กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- 11,800 - - - สำนักปลัด 
(งานแผนฯ) 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซ้ือตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ (กำหนดราคาตามราคามาตรฐาน
ครภุัณฑ์สำนักงบประมาณ 2563) 

- 14,000 - - - สำนักปลัด 
(งานแผนฯ) 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) 

- - 22,000 - - สำนักปลัด 
(หน.ฝ่ายฯ) 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน  1  ตู ้ 
(กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

5,900 - - - - สำนักปลัด 
(นักจัดการฯ) 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) 

- - 22,000 - - สำนักปลัด 
(นักจัดการฯ) 

7 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครือ่ง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) 

- - 7,500 - - สำนักปลัด 
(นักจัดการฯ) 

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครือ่งปรับอากาศ ชนิดตดิผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทยีู จำนวน 1 เครื่อง 
(กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

19,500 - - - - กองคลงั 

9 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 60 × ยาว 120 × สูง 75 ซ.ม จำนวน 7 ตวัๆ ละ 5,500 บาท 
(จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเน่ืองจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ   
สำนักงบประมาณ) 

38,500 - - - - กองคลัง 

10 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  (กำหนดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) 

10,000 - - - - กองคลัง 

11 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซ้ือแผงกั้นจราจรแบบไม่มีล้อ ความยาวไม่น้อยกวา่ ๑.๕๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ แผง (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเน่ืองจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

- - 
 

- 25,000 - สำนักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566  
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

12 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซ้ือกรวยจราจร ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง ผลิตจาก
พลาสติก PVC คุณภาพดี ทนทาน ไม่แตกง่าย จำนวน ๒๐ กรวย (จัดหาตามราคา
ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
 

- - 10,000 - - สำนักปลัด 

13 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซื้อกระจกโค้งส่องทางจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๔ นิว้ พรอ้มอุปกรณ์ติดตัง้ จำนวน ๑๐ ชุด 
(จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

50,000 - - - - สำนักปลัด 

14 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อถังดับเพลิงขนาด ๑๕ ปอนด ์พร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง (ตู้คู่) ขนาดไม่น้อยกวา่ กวา้ง 
๖๐ ซม. x สูง ๗๐ซม. x ลกึ ๒๐ ซม. สำหรับเก็บถังดับเพลิงได้ ๒ ถัง  จำนวน ๒๓ ชุด 
(จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

65,000 50,000 - - - สำนักปลัด 

15 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซือ้เสื้อชูชีพ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม เส้ือสีส้ม ติดแถบสะท้อนแสง ติด
นกหวีด จำนวน ๑๐ ตัว (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

- - - - 10,000 สำนักปลัด 

16 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือเสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๒๐ ตัว  (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

- - 10,000 - - สำนักปลัด 

17 การรักษาความ
สงบภายใน 

 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตรน้ำ หนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมเป็น
ราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ (จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

๒,๖๓๓,๐๐๐ - - - - สำนักปลัด 

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 
เครื่อง (กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

19,500 - - - - กอง 
การศึกษาฯ 

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู ้ 
(กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- - - 11,800 - สำนักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566  
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

20 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 1 ตู้  
1. ขนาด 15 ลิ้นชัก 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 31 x 45 x 131 ซม.(กว้าง x ลึก X สูง) 
(จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ) 

4,300 - 
 

- - - กอง 
สวัสดิการสังคม 

รวม - 2,851,600 81,700 71,500 36,800 10,000  

 
 

 
 
หมายเหตุ 
 1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท.0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดว่นท่ีสดุ ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น 
 4. เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) ให้แสดงถึงรายละเอียด จำนวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณ หรือคุณลักษณะที่จำเป็น และให้ระบุถึงที่มาของราคาของครุภัณฑ์  เช่น ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือ 
ราคาตามทอ้งตลาด เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

******************************** 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ถึง 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึง
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการ
พิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน 
หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การ บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๐ 
๒ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑2 (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕65) ๑๐ 

๓ ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 

๔ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ๑๐ 

๕ ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๐ 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๐ 

๗ ไทยแลนด์  ๔.๐ ๑๐ 

๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 

๙ วสิัยทศัน์  ๕ 
๑๐ แนวทางการพัฒนา ๕ 
๑๑ เป้าประสงค์  ๕ 
๑๒ ตัวชี้วัด  ๕ 
๑๓ ค่าเป้าหมาย  ๕ 
๑๔ กลยุทธ์ ๕ 

คะแนนรวม ๑๑๐ 
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  โดยใช้เครื่องมอืในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้   

๑.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ลำดับ

ที ่
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

๑ โครงการ ครุภัณฑ์ เพ่ือบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะทีส่ามารถดำเนินการได้
ตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ 

๒ โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าทีพ่ระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐ 

๓ โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๐ 

๔ โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจำแนกประเภทรายรับ-จา่ย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๐ 

๕ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคล้องตาม
เป้าหมายของโครงการ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

๑๐ 

๖ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ
ราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๑๐ 
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๗ โครงการฯ  มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  ๑๐ 
๘ โครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
๑๐ 

๙ โครงการฯ  ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น  
๑๐ โครงการฯ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาสภา

ท้องถิ่น 
๑๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 
 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
๒. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
ของ อปท.  

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕69 ๒๕๗๐ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

        
  

๒. การพัฒนาด้าน
สังคม 

        
  

๓.  การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

        
  

๔.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

        
  

๕. การพัฒนาด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบญัญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
       (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
   

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย 
น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน 
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน และ
สัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า 
ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน 
ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   
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 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้
กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึง
พอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลา
เก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ทีส่่งกลิ่นเหม็นรำคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที ่เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  
     

************************************ 
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