
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 





ค ำน ำ 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ       
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับ               
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น                       
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ส ูงส ุดให ้ก ับประชาชน จ ึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด                
ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนา           
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังดำล 
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  ๓. ประชากร            9 
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 ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น        65 
 

 ส่วนที่ 4 การติตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของ             152 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น          157 
  ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม              162 
  ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต            164 
 



~ 5 ~ 
 

 

                                                                                                                             
ส่วนที่ ๑ 

 
 

 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  ต าบลวังดาล เดิมราษฎรได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านไร่ 
ประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา และได้ขยายออกเป็นหลายหมู่บ้าน และได้พบหินดินดานเป็นบริเวณกว้าง ราษฎรจึงได้
เรียกว่า วังดาลและเมื่อได้รวมกันเป็นต าบล จึงให้ชื่อว่า ต าบลวังดาล 

    
 ต าบลวังดาลมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตต าบลนนทรี 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตแม่น้ าปราจีนบุรี 
  ทิศใต้  ติด       เขตต าบลกบินทร์บุรี 
  ทิศตะวันตก ติด เขตต าบลดงบัง , ต าบลบ้านหอย , ต าบลบ้านทาม 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ตั้งอยู่ 104 หมู่ที่ 10 ต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

โดยต าบลวังดาล  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอกบินทร์บุรี อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอ               
กบินทร์บุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี  ประมาณ  20  กิโลเมตร ต าบลวังดาล มีพ้ืนที่ประมาณ 38.41 
ตารางกิโลเมตร เนื้อท่ีประมาณ 24,006.25 ไร่   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวดัปราจีนบุรี 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ต าบลวังดาล ทางทิศเหนือจะมีพ้ืนที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็น
แนวยาวตั้งแต่ทางทิศตะวันออกจนถึงตะวันตก ทางทิศใต้จะมีพ้ืนที่ราบลุ่มสลับกับสันดอน มีคลองและแม่น้ าไหล
ผ่าน 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  ต าบลวังดาลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับลมฝุายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ า เนื่องจาก
ความร้อนปกคลุม  

1) ฤดูร้อน มีอุณหภูมิสูงประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 38-40 องศาเซลเซียส  

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย  และร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณ
ภาค ใต้ ข อ งป ร ะ เทศ ไทยจ ะ เ ลื่ อ นขึ้ น ม า พาดผ่ า นบริ เ วณประ เทศ ไทยตอนบน  คื อ  ภ าค เหนื อ                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในระยะนี้จึงมีความชื้นขึ้นมาก ท าให้ฝนตกมาก ตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม หลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว 

3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยประมาณ          
20-23 องศาเซลเซียส ส าหรับปี 2561 อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดวัดได้ 17.39 องศาเซลเซียส (เดือนมกราคม- 
กุมภาพันธ์) อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.9 องศาเซลเซียส (เดือน เมษายน) 

 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตพ้ืนที่ต าบลวังดาลนั้นมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายกรวด   
กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดม
สมบูรณ์ต่ า ส่วนใหญ่เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีน้ าตาลหรือสีเหลืองหรือแดง พบบริเวณ
ที่ดินมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 5-20 % เป็นดินตื้นมาก มีการ
ระบายน้ าดี ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 5 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า pH 4.5-7.0  

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ า
ทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้ด าเนินการขุดลอกแหล่ง
น้ าและก่อสร้างฝายกั้นน้ าเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  6 แห่ง  สระน้ า  10 แห่ง 
    หนองน้ า 5 แห่ง  บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง  3 แห่ง  บ่อบาดาล 40 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง 
    แม่น้ า  1 แห่ง  ฝาย  4 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 
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 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังวาล ประกอบด้วยหมู่บ้าน 16 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านพรมแสง 
2 บ้านหนองแก 
3 บ้านเพชรเอิม 
4 บ้านวังหวาย 
5 บ้านท่าเสา 
6 บ้านตะเคียนทอง 
7 บ้านวังสะบ้า 
8 บ้านโมกสูง 
9 บ้านหนองตาสา 

10 บ้านวังดาล 
11 บ้านโคกก่อง 
12 บ้านหนองจิก 
13 บ้านหนองโคลน 
14 บ้านหนองผักกระเฉด 
15 บ้านเกาะแดง 
16 บ้านหนองชุมหวาย 

 
 2.2 การเลือกตั้ง   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล มีทั้งหมด  1๖  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  ปัญหาคือ
การแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ                 
การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขอความร่วมมือ ผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์       
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ ประชาชนได้รับทราบ                   
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น            
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน  1๖  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (ชาย/หญิง) 

๑ บ้านพรมแสง 140 201 202 403 

๒ บ้านหนองแก 112 237 214 451 

๓ บ้านเพชรเอิม 129 205 209 414 

๔ บ้านวังหวาย 70 103 126 229 

๕ บ้านท่าเสา 113 211 215 426 

๖ บ้านตะเคยีนทอง 47 84 89 173 

7 บ้านวังสะบ้า 44 62 74 136 

8 บ้านโมกสูง 121 178 201 379 

9 บ้านหนองตาสา 115 164 179 343 

10 บ้านวังดาล 270 418 394 812 

11 บ้านโคกก่อง 323 435 464 899 

12 บ้านหนองจิก 270 459 430 889 

13 บ้านหนองโคลน 262 393 393 786 

14 บ้านหนองผักกระเฉด 115 228 203 431 

15 บ้านเกาะแดง 132 242 262 504 

16 บ้านหนองชุมหวาย 113 161 172 333 

รวมทั้งสิ้น 2,376 3,781 3,827 7,608 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอกบินทร์บุรี ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๒

๓.  ประชากร 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 843 755 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 2,377 2,356 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 560 715 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 3,780 3,826 ทั้งสิ้น  7,606  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอกบินทร์บุรี ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๒ 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล จ านวน  7 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน  7  แห่ง และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 1 แห่ง ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

ครู 
ผู้ช่วยครู
ผูดู้แลเด็ก 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม (คน) (คน) 
1 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 3 3 4 7 1 - 
2 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหวาย 4 1 5 6 1 - 
3 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนชมภู 11 8 10 18 - 2 
4 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองจิก 12 2 10 12 - 1 
5 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 13 16 8 24 1 1 
6 6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 14 7 9 16 1 - 
7 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเกาะแดง 15 6 7 13 - 1 

รวม 18 23 41 4 5 
  

 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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สภาเด็กและเยาวชนต าบลวังดาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ                          
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาลภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล                 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน                     
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
หมู่ท่ี อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1) โรงเรยีนวัดรตันโชติการาม 3 0 9 5 9 6 9 12 5 6 61 
2) โรงเรยีนวัดวังหวาย 4 0 6 1 5 5 8 8 6 6 45 
3) โรงเรยีนวัดรตันชมภ ู 11 0 10 9 10 8 6 8 9 6 66 
4) โรงเรยีนบ้านหนองจิก 12 0 11 3 11 11 16 18 7 11 88 
5) โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 13 0 9 11 11 12 9 11 17 13 93 
6) โรงเรยีนบ้านหนองศรีวิชัย 14 8 22 17 21 12 14 14 20 27 155 
7) โรงเรยีนบ้านเกาะแดง 15 0 5 12 5 6 5 10 7 11 61 

รวมทั้งสิ้น  8 72 58 72 60 67 81 71 80 569 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 

4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังดาล  ตั้งอยู่บ้านหนองโคลน  หมู่ที่  13 

  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะแดง  ตั้งอยู่บ้านเกาะแดง  หมู่ที่  15 
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๔.๓  อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่
มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก               
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ               
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรกบินทร์บุรี

ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลมีผู้ที่ติดยาเสพ
ติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
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         5.1 การคมนาคมขนส่ง  
 1. รถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญฯ มีป้ายหยุดรถไฟ ดังนี้ 
  1) ที่หยุดรถไฟ บ้านเกาะแดง 
  2) สถานีรถไฟ บ้านพรมแสง 
  3) ที่หยุดรถไฟ หนองศรีวิชัย 
 2. ทางบก  

ถนนสายหลักของต าบลวังดาล มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้  4  เส้นทางหลัก  ดังนี้ 
      - ถนนทางหลวงหมายเลข  33     ถนนสุวรรณศร 
            - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  ปจ 4013 สายหนองคร้อ – บ้านหว้าน 
  - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  ปจ 2027 สายแยกทางหลวง 33 – บ้านหนองคล้า   
   - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  ปจ 2042   แยกทางหลวง 33 – บ้านวังหวาย   
 

  ถนนภายในต าบล 
  1.  ถนน คสล.  จ านวน  ๓๐  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 

2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน  2๕  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 
                    3.  ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง  จ านวน  1๒  สาย  สภาพใช้งาน
ได้ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จ านวน   4    สะพาน 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสารประจ าทาง  สายกบินทร์บุรี – ปราจีนบุรี 
   -  รถไฟ (รฟท.)   สายกรุงเทพฯ-อรัญฯ  

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล                

เรื่อง การบริหารกิจการประปา การบ ารุงรักษาและการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่                            
20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยใช้ครอบคลุมในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 และส่วนที่เหลือหมู่บ้าน    
ได้บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการประปาได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น                     
100 เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล   
วังดาลได้แก้ไขปญัหาโดยการใช้รถน้ าเอนกประสงค์น าส่งน้ าเข้าระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ได้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนอง          
ต่อความต้องการของประชาชนต่อไป        

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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         5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 - โทรศัพท์ 037-218-623 
 - โทรสาร 037-218-624 

      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ า
อ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  2  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์  และมีสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกบินทร์บุรี   จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง                      
และทุกวัน   
  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 16 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่
ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท านา  รองลงมา  คือ ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซึ่งไมส่ามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้ คือ ท าสวนผลไม้ ตามล าดับ (ข้อมูล กชช.2 ค ปี 25๖0) 

    1) การมีที่ท ากิน 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 มีที่ดินท ากินของตนเอง และไม่ต้องเช่า 804 ครัวเรือน 
2 ครัวเรือนมีที่ดินท ากินของตนเอง แต่เช่าเพ่ิมบางส่วน 175 ครัวเรือน 
3 ครัวเรือนไม่มีที่ดินท ากินของตนเอง ต้องเช่าทั้งหมด 79 ครัวเรือน 
4 ครัวเรือนที่รัฐจัดสรรที่ดินให้ 117 ครัวเรือน 

 

    2) การด าเนินการทางการเกษตร 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร 822 แห่ง 
2 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก 709 แห่ง 
3 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร เพ่ือบริโภคและมีบางส่วนเหลือขาย 349 แห่ง 
4 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานหรือตามแนวพระราชด าริ 40 แห่ง 
5 ครัวเรือนที่ท าการเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ 74 แห่ง 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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       3) การท านา 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 มีพ้ืนที่ท านาทั้งหมด 11,143 ไร ่
2 ครัวเรือนที่ท านา 522 ครัวเรือน 
3 ครัวเรือนท านาปีๆละหนึ่งครั้ง 519 ครัวเรือน 
4 ครัวเรือนท านาปีมากกว่าหนึ่งครั้ง 3 ครัวเรือน 
5 ครัวเรือนที่ท านา มีพ้ืนที่นา  
 - ไม่เกิน 5 ไร่ 101 ครัวเรือน 
 - มากกว่า 5-10 ไร่ 141 ครัวเรือน 
 - มากกว่า 10-20 ไร่ 127 ครัวเรือน 
 - มากกว่า 20 ไร่ ขึ้นไป 153 ครัวเรือน 

6 ครัวเรือนที่ท านา ท านาแยกตามประเภท  
 - นาด า 0 ครัวเรือน 
 - นาหว่าน 522 ครัวเรือน 
 - นาหว่านน้ าตม 0 ครัวเรือน 
 - นาโยน 0 ครัวเรือน 
 - นาขั้นบันใด 0 ครัวเรือน 
 - ท ามากกว่า 1 รูปแบบ/วิธีการ 0 ครัวเรือน 

7 ครัวเรือนมีรายได้จากการท านา โดยเฉลี่ย 158,916 บาทต่อปี 
8 ครัวเรือนปูองกันและก าจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืช จากการท านา ดังนี้  
 - ใช้สารเคมี  270 ครัวเรือน 
 - ใช้สารชีวภัณฑ์ 0 ครัวเรือน 
 - ใช้วิธีแบบผสมผสาน (ใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์) 252 ครัวเรือน 

  

    4) การท าไร่ 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 มีพ้ืนที่ท าไร่อายุสั้น 446 ไร่ 
2 ครัวเรือนที่ท าไร่อายุสั้นลง 69 ครัวเรือน 
3 มีพ้ืนที่ท าไร่อายุยาว 3,854 ไร่ 
4 ครัวเรือนที่ท าไร่อายุยาว 110 ครัวเรือน 
5 ครัวเรือนปูองกันและก าจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืช จากการท าไร่ ดังนี้  
 - ใช้สารเคม ี 144 ครัวเรือน 
 - ใช้สารชีวภัณฑ์ 0 ครัวเรือน 
 - ใช้วิธีแบบผสมผสาน (ใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์) 22 ครัวเรือน 
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    5) การท าสวนผลไม้ 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 มีพ้ืนที่ท าสวนผลไม้ ทั้งหมด 1,241 ไร่ 
2 ครัวเรือนที่ท าสวนผลไม้ 71 ครัวเรือน 
3 ครัวเรือนปูองกันและก าจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืช จากการท าสวนผลไม้ ดังนี้  
 - ใช้สารเคม ี 58 ครัวเรือน 
 - ใช้สารชีวภัณฑ์ 0 ครัวเรือน 
 - ใช้วิธีแบบผสมผสาน (ใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์) 13 ครัวเรือน 

 

   6) การท าสวนผัก 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 มีพ้ืนที่ท าสวนผัก 177 ไร่ 
2 ครัวเรือนที่ท าสวนผัก 93 ครัวเรือน 
3 การท าสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้ ทั้งหมด ดังนี้  
 - มีพ้ืนที่ท าสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้ 12 ไร่ 
 - ครัวเรือนที่ท าสวนผลไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะพันธุ์ไม้เพ่ือขาย 4 ครัวเรือน 

4 การท าสวนยางพารา  
 - มีพ้ืนที่ท าสวนยางพารา 400 ไร่ 
 - ครัวเรือนที่ท าสวนยางพารา 9 ครัวเรือน 

5 ครัวเรือนปูองกันและก าจัดวัชพืช แมลง/ศัตรูพืช จากการท าสวนยางพารา ดังนี้  
 - ใช้สารเคม ี 1 ครัวเรือน 
 - ใช้สารชีวภัณฑ์ 7 ครัวเรือน 
 - ใช้วิธีแบบผสมผสาน (ใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์) 1 ครัวเรือน 

 

    7) การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 มีพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 954 ไร่ 
2 ครัวเรือนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 63 ครัวเรือน 

 

   8) การท ากิจการเกษตรอ่ืน ๆ 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 มีพ้ืนที่ท ากิจการเกษตรอ่ืน ๆ 5 ไร่ 
2 ครัวเรือนท ากิจการเกษตรอ่ืนๆ 4 ครัวเรือน 

 

   9) การท าเกษตรฤดูแล้ง 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 มีพ้ืนที่ท าการเกษตรฤดูแล้ง 65 ไร่ 
2 ครัวเรือนที่ท าการเกษตรฤดูแล้ง 18 ครัวเรือน 
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   12) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 ครัวเรือนที่ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย น้ าทะเล 0 ครัวเรือน 
2 ครัวเรือนที่ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 13 ครัวเรือน 

 

    13) สัตว์ใช้งานและเครื่องจักรในการเกษตร 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 ครัวเรือนที่มีโค-กระบือ ของตนเองไว้ใช้งาน 4 ครัวเรือน 
2 ครัวเรือนที่เครื่องจักรในการเกษตรขนาดเล็กเป็นของตนเอง 62 ครัวเรือน 
3 ครัวเรือนที่เครื่องจักรในการเกษตรขนาดกลางเป็นของตนเอง 21 ครัวเรือน 
4 ครัวเรือนที่เครื่องจักรในการเกษตรขนาดใหญ่เป็นของตนเอง 61 ครัวเรือน 

 

    14) สภาพแรงงานและการจ้างงาน 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 คนอายุ 15-59 ปี ประกอบอาชีพและมีรายได้ 3,161 คน 
2 คนอายุ 15-59 ปี ไม่มีการประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ 108 คน 
3 ครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจ้าง 752 ครัวเรือน 
4 จ านวนครัวเรือนที่จ้างคนต่างด้าว 3 ครัวเรือน 

 

    15) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 8 ครัวเรือน 

 

6.2  การประมง  
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 ครัวเรือนที่ท าการประมงทะเลขนาดเล็ก 0 ครัวเรือน 
2 ครัวเรือนที่ท าการประมงทะเลขนาดกลางใหญ่ 0 ครัวเรือน 
3 ครัวเรือนที่ท าการประมงน้ าจืด 12 ครัวเรือน 

 

 6.3  การปศุสัตว ์
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 ครัวเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือขาย 17 ครัวเรือน 
2 โคเนื้อที่เลี้ยงเพ่ือขาย 175 ตัว 
3 ครัวเรือนที่เลี้ยงโคนมเพ่ือขายน้ านม 0 ครัวเรือน 
4 โคนมท่ีเลี้ยงเพ่ือขายน้ านม 0 ตัว 
5 ครัวเรือนที่เลี้ยงกระบือเพ่ือขาย 6 ครัวเรือน 
6 กระบือที่เลี้ยงเพ่ือขาย 80 ตัว 
7 ครัวเรือนที่เลี้ยงหมูเพ่ือขาย 16 ครัวเรือน 
8 ครัวเรือนที่เลี้ยงเป็ด-ไก่เพ่ือขาย 45 ครัวเรือน 
9 ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์อ่ืนๆเพ่ือขาย 0 ครัวเรือน 
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6.4  การบริการ 
  โรงแรม    จ านวน   1 แห่ง 
  สนามกอล์ฟ   จ านวน  1 แห่ง  

 

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
ที ่ รายการ จ านวน 
1 สถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน/ชุมชน  
 - มี  2 หมู่บ้าน 
 - ไม่มี  14 หมู่บ้าน 

2 ครัวเรือนในหมู่บ้านที่มีรายได้จากการมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในต าบล  0 ครัวเรือน 
3 ครัวเรือนในหมู่บ้านที่มีรายได้จากการมีสถานที่ท่องเที่ยวภายนอกต าบล 0 ครัวเรือน 

 
 

 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลมีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 แห่ง ประกอบธุรกิจ 

เจาะ เชื่อม ตี ประสาน รีด อัด โลหะด้วยเครื่องจักร ก๊าซ ไฟฟูา  
 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    1     แห่ง 
บริษัท   2 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  77 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ/เครื่งใช้ไฟฟูา     5 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ใน

ต าบลวังดาล ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มท าดอกไม้จันทน์ กลุ่มปลาส้ม และกลุ่มผู้เลี้ยงวัว  
 

ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลวังดาล 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์  หมู่ที่ 3 ปลูกผักปลอดสารพิษ/ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี 
2. กลุ่มท าดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 13 ท าดอกไม้จันทน์ขายในชุมชน 
3. กลุ่มปลาส้ม หมู่ที่ 1 ท าปลาส้มเพ่ือขายในชุมชนและนอกชุมชน 
4. กลุ่มผู้เลี้ยงวัว หมู่ที่ 12 ปลูกหญ้า เลี้ยงวัวเพ่ือจ าหน่าย 
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6.8 แรงงาน 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 คนอายุ 15-59 ปี ประกอบอาชีพและมีรายได้ 3,161 คน 
2 คนอายุ 15-59 ปี ไม่มีการประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ 108 คน 
3 ครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจ้าง 752 ครัวเรือน 
4 จ านวนครัวเรือนที่จ้างคนต่างด้าว 3 ครัวเรือน 

 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลวังดาล  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  6  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดรัตนโชติการาม (วัดเพชรเอิม) เพชรเอิม 3 
2 วัดอินทร์ประชาราษฎร (วัดวังหวาย) วังหวาย 4 
3 วัดรัตนชมภู (วัดหนองคร้อ) โคกก่อง 11 
4 วัดสามัคคีสโมสร (วัดหนองจิก) หนองจิก 12 
5 วัดใหม่พรหมสุวรรณ (วัดพรมแสง) หนองโคลน 13 
6 วัดหนองศรีวิชัย หนองผักกระเฉด 14 
7 วัดไพบูลย์ศรัทธาท า (วัดเกาะแดง) เกาะแดง 15 

    
8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   
 

8.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่ การท าปลาส้ม จักสาน ไม้กวาดทางมะพร้าว 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน ร้อยละ 90 และพูดภาษาไทย ร้อยละ 10 
 

8.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลวังดาลได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ปลาส้ม และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากไม้ไผ่ 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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9.๑ น้ า  
ในพ้ืนที่ต าบลวังดาล มีทรัพยากรทางน้ าท่ีส าคัญดังนี้ ดังนี้ 

  1. แม่น้ าปราจีนบุรี 
  2. หนองแขนนาง 
  3. หนองแขนนางน้อย 
  4. อ่างเก็บน้ าหนองโคลน 
  5. สระน้ าตามหมู่บ้าน 
  6. ห้วยและล าคลองต่างๆ 
 

9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลไม่มีปุาไม้  
 

9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลไม่มีภูเขา 
 

9.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  

สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่ เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

9. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 

ประธานสภา  

รองประธานสภา 

เลขานุการสภา 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

 

 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  หัวหน้าส านักปลัด   
(2)  นักทรัพยากรบุคคล   
(3)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(4)  นิติกร 
(5)  นักวิชาการสุขาภิบาล 
(6)  นักวิชาการสาธารณสุข 
(7)  นักพัฒนาชุมชน 
(8) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(9) เจ้าพนักงานธุรการ   
(10) เจ้าพนักงานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-  พนักงานจ้างทั่วไป 
    (๑)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
    (๒)  พนักงานขับรถยนต์ 
    (3)  คนงานทั่วไป   
    (4)  นักการภารโรง 
    (5)  พนักงานวิทยุ 

๒.  กองคลัง 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง  
(2) นักวิชาการคลัง  
(3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ  
(6) นักวิชาการเงินและบัญชี  
(7) เจ้าพนักงานธุรการ  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
   (4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  วิศวกรโยธา  
(3)  นายช่างโยธา    
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   (๒)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   (3)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๔.  กองการศึกษา 

(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จ านวน  4  ต าแหนง่ 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา 
   (2)  ผู้ช่วยหวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (3)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย          
         จ านวน  2  ต าแหน่ง 
   (4) ผู้ดูแลเด็ก   
 

รวม จ านวน  28  คน จ านวน  ๑7  คน 
รวมทั้งสิ้น 45 คน 

  

 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก         
3  กอง ทั้งหมด  4  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  13  คน  พนักงานจ้าง  จ านวน  25  คน  
รวมทั้งสิ้น  38  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับการ

จัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้
ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑1  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   1. ส านักปลัด อบต.  

-  งานธุรการ  งานสารบรรณ 
-  งานเลขานุการผู้บริหาร 
-  งานรัฐพิธี 
-  งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป 

   -  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
   -  งานก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ บริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   -  งานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

-  งานการจัดท าระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
-  งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
-  งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
-  งานเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ 
-  งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
-  งานโครงการเงินอุดหนุน 
-  งานการเจ้าหน้าที่ 
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-  งานวินัย 
-  งานสิทธิและสวัสดิการข้าราชการ  ลูกจ้าง 
-  งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  งานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้าง 
-  งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล 
-  งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  งานตรวจสอบบัญชี 
-  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เอกสารการรับเงินทุกประเภท 
-  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี 
-  งานตรวจสอบการจัดเก็บรายได้และลูกหนี้ค้างช าระ 
-  งานตรวจวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
-  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ตรวจพบ 
-  งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
- งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
- งานตรวจสอบทรัพย์สินและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ 
- งานด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน 
- งานด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
-  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
- งานอ่ืน ๆ ที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

-  การประสานการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
   - งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและ คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด 

-  งานวางแผนการพัฒนารายได้ 
-  งานแผนงานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การผังเมืองและ สิ่งแวดล้อม 
-  งานการจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
-  งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
-  งานรวบรวมสถิติข้อมูล 
-  งานตรวจติดตามการด าเนินการตามแผนงาน / โครงการ 
-  งานประเมินผลแผนงาน / โครงการ 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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1.3 งานกฎหมายและคดี   
-  งานนิติการ 
-  งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่มิใช่ข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย 
-  งานกิจการพาณิชย์ 
-  งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-  งานนิติกรรมสัญญา 
-  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน 
-  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

1.4 งานบริหารงานบุคคล   
-  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ  
-  ด าเนินการออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวกับงานบุคคล   
-  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
-  รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและ พัฒนาบุคคล  
-  ด าเนินเรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

1.5 งานธุรการ   
-  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเอกสารระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง       
-  งานรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายการประชุม   
-  งานบันทึก  ย่อเรื่อง คัดส าเนา  พิมพ์  ตรวจทานหนังสือ 
- งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ช่วยติดต่อและอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ 
-  งานเตรียมการคัดเลือก  สอบคัดเลือก  สอบแข่งขัน 

    -  งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง 
-  งานการโอน (ย้าย) ข้าราชการและลูกจ้าง                                 
-  งานการเลื่อนระดับข้าราชการ (ระดับควบ , เลื่อนไหล) 
-  งานประชุมสภา , คณะผู้บริหาร 
- งานพิมพ์หนังสือบันทึกข้อความ 
- งานลงทะเบียนหนังสือรับ / ลงทะเบียนหนังสือส่ง                                               
-  งานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมา 

1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-  งานอ านวยการ 
-  งานปูองกัน 
-  งานฟ้ืนฟู 
-  งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
-  งานจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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1.7 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 - งานอนามัยชุมชน 
- งานปูองกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

1.9 งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

1.10 งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
-  งานส่งเสริมสุขภาพ 
-  งานข้อมูล 

1.11 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
-  งานฝึกอบรมอาชีพ 
-  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
-  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงินการ

เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ  
การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับ และจ่ายขาด
เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.     
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการคลัง    
-  งานเบิกจ่าย รับน าส่ง  เก็บรักษาเงิน  และเอกสารการเงิน 
-  งานตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา 
-  งานเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบ แทนและเงินอ่ืน ๆ 
-  งานการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 
-  งานการจัดสรรเงิน 
-  งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
-  งานจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
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-  งานหักภาษีเงินได้  และการน าส่ง สรรพากร 
-  งานช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการเงินแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ    ที่ร้องขอ 
-  งานสวัสดิการของข้าราชการที่สถาบันการเงินให้สิทธิ 
-  งานเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนการคลัง 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 งานการเงินและบัญชี   
-  งานจัดท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี 
-  งานจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานจัดท าบัญชีทุกประเภท 
-  งานจัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้  รายจ่ายทุกประเภท 
-  งานจัดท ารายงานประจ าเดือน  ประจ าปี 
-  งานวิชาการด้านการบัญชี 
-  งานจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 
-  งานจัดซื้อจัดจ้าง  จัดหาพัสดุ                                                        
-  งานซ่อมแซม  บ ารุงรักษาพัสดุ 
-  งานทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์  ทรัพย์สิน 
-  งานควบคุมตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ 
-  งานจ าหน่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-  งานรายการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
-  งานช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ร้องขอ 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
-  งานจัดเก็บรายได้ 
-  งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
-  งานวิเคราะห์  งานวางแผนปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ในการจัดเก็บรายได้ 
-  งานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเสียภาษี/ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
-  งานตรวจสอบจัดท าทะเบียนผู้ต้องช าระภาษี / ค่าธรรมเนียม 
-  งานจัดท าระบบข้อมูลผู้ช าระภาษี / ค่าธรรมเนียม 
-  งานประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเร่งรัดรายได้ 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

2.4 งานพัสดุ  
-  งานการจัดจ้างจัดหาพัสดุ  
-  งานการจัดซื้อจัดหาพัสดุ  
-  งานซ่อมแซมรักษาพัสดุ  
-  งานลงทะเบียนพัสดุ 
-  งานรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
-  งานช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการท่ีหน่วยงานอ่ืน  ร้องขอ 
-  งานการท ารายงานพัสดุประจ าเดือนและรายการพัสดุคงเหลือประจ าปี 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ  อบต.การอนุมัติ 

เพ่ือ ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง 
แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  1. งานก่อสร้าง   

-  งานแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
-  งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
-  งานแผนการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
-  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนอาคารสะพานแหล่งน้ า 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานออกแบบและค านวณ 
-  งานตรวจสอบค้นคว้าทดสอบ วิเคราะห์และวิจัยวางโครงการก่อสร้าง 
-  งานให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิศวกรรมโยธา เช่น  อาคาร โรงงาน 

โรงแรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่หรือคาน ฯ 
-  งานวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธา และที่เกี่ยวกับการผังเมือง เพ่ือวางโครงการ 

ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และระบบคมนาคม และการขนส่ง  ประเภททางหลวง 
เทศบาล สนามบินทางวิ่ง  สระว่ายน้ าสาธารณะ งานผลิตน้ าประปา เป็นต้น 

-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
3.  งานวิศวกรรม 

-  งานส ารวจออกแบบและจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม 
-  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
-  งานออกแบบและเขียนแบบ 
-  งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่าง ๆ 
-  งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย 
-  งานผังเมืองรวม 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งานประสานสาธารณูปโภค   
-  งานแผนงานและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
-  งานควบคุมการบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
-  งานแผนงานควบคุม เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
-  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
-  งานจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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 4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  1 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 

-  งานข้อมูล 
-  งานประสานกิจกรรม 
-  งานส่งเสริมการศึกษา 

2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็กเล็ก 
-  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานติดตามและประเมินผล 

3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานศูนย์เยาวชน 
-  งานการกีฬา 
-  งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
-  งานศูนย์วัฒนธรรม 
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ด้านการคลังท้องถิ่น

 
   
 



~ 31 ~ 
 

 

 
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ   เช่น  การ
ประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 
 
    

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



~ ๓๒ ~ 
  

สวนท่ี สวนท่ี ๒๒  
  
 
 

 
 
  
  
 
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมาย
วาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐    
มีผลบังคับใชเ ม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้ งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ                             
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ

เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะ                    
อันประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย        
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑                    
เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับเปน
ประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยมีขอไดเปรียบ          
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอป
ในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 



~ ๓๓ ~ 
สถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมได
อยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความ
ตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทาย
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสราง
พ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตยังคงมีปญหา                 
เรื่องคุณภาพการใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําใหประเทศไทย
ยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกล
ยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาด
ความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอยางรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อม่ัน             
ในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบัน
หลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนา
ประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ          
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีต้ังท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเปนประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ              
ท่ีอาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวาง                     
กลุมประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยาย          
ข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกรท่ี
ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจ
และการเปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี

 



~ ๓๔ ~ 
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน 
แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคา
และบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔        
จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนประชากร            
ในประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการ
แรงงานตางชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน 
ท้ังนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศไทย
จะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการยายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน 
ซ่ึงจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมาก
ข้ึนท้ังในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความม่ันคงดานอาหาร
และน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละ
ประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ัง
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงานและ
อาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและ
เขมงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีสําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในสวน
ของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ          
การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ 
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรค
อุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน อาจนําไปสูปญหาความ
เหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไมมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ 
ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรู

 



~ ๓๕ ~ 
สมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกลาวจะสงผลตอท้ังการจางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานท่ีมี
สมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบ
อัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับตํ่า กอใหเกิดความเสี่ยงตอความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนท่ีจะทําให
เกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ี
อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปจจัยท้ังหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
ของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
   จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ
ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลง                     
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนา           
ท่ีเก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ีเปนการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมี
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรู             
เทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีม่ันคง สรางรายได ทามกลาง                        
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไปพรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการ
เรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกภาคสวน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงาน
และอาหาร การรักษาไวซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการ
แขงขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซ่ึงจะกอใหเกิดการสรางพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนใน
ชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ 
โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใตเง่ือนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการ
พัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพ่ือใหเกิดการปรับตัวซ่ึงจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาให

 



~ ๓๖ ~ 
ประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตองบรรลุ พรอมท้ังแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ                          
โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ                      
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง                   
และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง                             
ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความ
ม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
ม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมี           
ความยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข                    
ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหง
อนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก                
และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม              
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอม             

 



~ ๓๗ ~ 
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาล           
มีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ

ความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาต ิ

รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
(๔) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 

 



~ ๓๘ ~ 
 
 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก

ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมี

ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย          

เสมอภาค 
 

 
  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทําข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน 
โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่อง                
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง 
เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเปนแผน

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 



~ ๓๙ ~ 
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น              
ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค             
และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ                       
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดําเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน  
ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

และยั่งยืน  
 
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 



~ ๔๐ ~ 
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาคตะวันออกมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี

ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเปนท่ีตั้งของทาเรือน้ําลึกและทาอากาศยาน
นานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเปนพ้ืนท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ท่ีเชื่อมโยงเมียนมาไทย-
กัมพูชา-เวียดนาม ซ่ึงเปนเสนทางลัดโลจิสติกส (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลก
ตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของประเทศ ไดแก สุกร กุง ไก ขาว และผลไม 
รวมถึงเปนแหลงทองเท่ียวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ดังนั้น การพัฒนาภาค
ตะวันออกระยะตอไป จะตองพัฒนาตอยอดฐานเศรษฐกิจท่ีมีอยูของพ้ืนท่ีเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
โดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคและการคาบริการ ควบคู ไปกับการใชศักยภาพความอุดม
สมบูรณของดินและน้ําและความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินคาการเกษตรและบริการใหมีมูลคา
สูง เพ่ือใหภาคตะวันออกเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศใหหลุดพนกับดัก “ประเทศ
รายไดปานกลาง” 

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  เปาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุงพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้น
นําของอาเซียน โดยรักษา ฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ แขงขันและสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพสูง ไดแก พ้ืนท่ี ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ชายแดน 

วัตถุประสงค  
   ๑. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
   ๒. เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการ

พัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
   ๓. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมีความ

ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสง สาธารณะในเขตเมือง
อยางท่ัวถึง  

   ๔. เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ 
เปาหมาย  
  ๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
  ๒. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดของภาค ตะวันออกลดลง 
 
 
 
 
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคตะวันออก 

 



~ ๔๑ ~ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี 

ความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง และตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานทุก ระบบให

เชื่อมโยงเขาสูพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เพ่ือใหเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ไดแก สนามบิน 
อูตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ทาเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ทาเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ทาเรือสัตหีบ 
รถไฟทางคูเชื่อม ๓ ทาเรือ และทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ชวงพัทยา-มาบตาพุด รวมท้ัง พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา ภายในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือรองรับความ ตองการลงทุน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออกไดอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

   2) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ เพ่ือใหเกิดการลงทุนของ ภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคตในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 
เชน จัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ และชักจูงนักลงทุนท่ีมีศักยภาพและ เหมาะสม เปนตน   

   3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตกําลังคนใหตรงกับความ 
ตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย และกอใหเกิดการวิจัย สรางนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการตอยอด 
และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

   4) พัฒนาแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ใหเปนฐานการ กระจาย
รายไดและการสรางงานใหแกชุมชน  

   5) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของจังหวัดใหเปนเมืองใหมอัจฉริยะนาอยู เอ้ือตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล  

    ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเปนเมืองท่ีอยูอาศัยชั้นดีท่ีทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ 
และการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

     พัทยา : พัฒนาเปนเมืองทองเท่ียวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนยประชุม และศูนย
แสดงสินคานานาชาติชั้นนําของอาเซียน และศูนยการใหบริการดานการแพทยระดับนานาชาติ (Medical 
Tourism)  

    อูตะเภา : พัฒนาเปนศูนยธุรกิจการบินและโลจิสติกสอาเซียน  
    ระยอง : พัฒนาเปนเมืองแหงการศึกษาและวทิยาศาสตร เมืองนานาชาติท่ีมีธุรกิจทันสมัย 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและได มาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออก ใหเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหง เอเชียโดย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินคา ตั้งแตข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบหอ การ
แปรรูป และการจัดจําหนาย   

   2) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก สุกร ไก และโค ในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา และ สระแกว 
ใหผลผลิตมีคุณภาพและไดมาตรฐานความปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ท้ังใน ประเทศและ
ตางประเทศ โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย และพันธุท่ี
เหมาะสม รวมท้ังปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ  

   3) พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงอาวไทย ไดแก 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ใหคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนตอไป โดย เรงรัดการ
อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับ
การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและ วิธีการเพาะเลี้ยง

 



~ ๔๒ ~ 
สัตวน้ําเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมง พ้ืนบาน รวมท้ังการ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยคํานึงถึง ความยั่งยืน

ของแหลงทองเท่ียวและการมีสวนรวมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีและชุมชนในพ้ืนท่ี  

   2) ฟนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ี
จันทบุรี ระยองและตราด ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และอนุรักษ
เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การทองเท่ียวโดยชุมชน แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ และทองเท่ียว เมืองเกา โดยฟนฟู
แหลงทองเท่ียว พรอมท้ังปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาเสนทาง สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรม การทองเท่ียว สินคา
และบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล  

   3) ฟนฟูและอนุรักษการทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว ใหเปนแหลง ทองเท่ียวอารยธรรม
ขอม โดยฟนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพยทางวัฒนธรรม รวมท้ังปรับปรุงและ อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ควบคุมการใชท่ีดินอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศ 
เพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ใหเปน ประตูและ

ศูนยกลางทางการคา การทองเท่ียว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบการใช
ประโยชนท่ีดินใหเหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส ใหมีประสิทธิภาพ และ
อํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน  

   2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ใหเปน
ศูนยกลางธุรกิจการคาชายแดนและการทองเท่ียว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช
ประโยชนท่ีดิน ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสรวมถึงยกระดับมาตรฐานการ ใหบริการและ
อํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน  

   3) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนบานแหลมและบานผักกาด อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด
จันทบุรี ใหเปนศูนยกลางการคาชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพ่ือใหบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา  
   1) บริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแลงและน้ําทวมจันทบุรีตราด และสระแกว              

โดยปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําเดิม จัดสรรน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ิมเติม รองรับความตองการใชน้ําท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมท้ังสงเสริม 
การทําแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็กกระจายในพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง  

   2) ฟนฟูปาตนน้ําใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยปลูกปาเพ่ิมเติม และเพ่ิม มาตรการเฝา
ระวังติดตามการบุกรุกปา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการ บริหารจัดการพ้ืนท่ี
ปาของชุมชนไมใหเสื่อมโทรม  

   3) คุมครองและฟนฟูปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล และปูองกันการกัดเซาะชายฝง 
โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีกัดเซาะรุนแรง ไดแก จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกําหนดพ้ืนท่ี และหลักเกณฑ การ

 



~ ๔๓ ~ 
ใชประโยชน ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน หรือขอตกลงรวมกันของภาคีพัฒนา ในการ จัดการ
ฟนฟูปาชายเลน การเฝาระวังการลักลอบจับสัตวน้ํา การคุมครองปะการัง หญาทะเล พ้ืนท่ีจับสัตวน้ํา พ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยง และการทําประมงชายฝง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝง ไมใหทรัพยากรชายฝงเสื่อมโทรมลงไปอีก 

   4) ดําเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ไดแก สารอินทรียระเหยงาย และฝุน
ละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกําหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจในการ
ปองกัน และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมใหอยูในเกณฑ มาตรฐาน 
เพ่ือใหชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางเก้ือกูลกันและสันติสุข 

   5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ในจังหวัดท่ีเปน ศูนยกลาง
การคา การทองเท่ียว และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม รวมท้ังการจัดการน้ําท้ิงจากครัวเรือนและโรงงาน ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน เพ่ือควบคุมและบรรเทาปญหาน้ําเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแมน้ําสายหลักท่ีอยู ในเกณฑเสื่อม
โทรมอยางตอเนื่อง ไดแก แมน้ําระยองตอนบน ตอนลาง และแมน้ําพังราดตอนบน  

   6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนยาย และการกําจัดขยะจังหวัดชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใชมาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม ประเภทการคัด
แยกขยะใหเปนระบบ สวนของเสียอันตรายท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนท่ี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
และระยอง สนับสนุนใหภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเขามามีสวนรวมในการแกปญหา และการลงทุนกําจัดใหเปนระบบ
และถูกตองตามหลักวิชาการ 

 
 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

   1) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหใหมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
   2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียว (เสนทาง/ปาย
แนะนํา/สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
   3) สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยในการทองเท่ียว 
   4) พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว สินคา บริการ และปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียวให
หลากหลายและมีคุณภาพ 
   5) พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน และสงเสริมเครือขายผูประกอบการดาน
การทองเท่ียวใหเขมแข็ง 

    6) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) เชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร
และผลิตภัณฑเดนในกลุมจังหวัดรองรับการทองเท่ียว 
   7) จัดทําแผนแมบทการพัฒนาการทองเท่ียวและระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัยสําหรับการ
พัฒนาการทองเท่ียว 
   8) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
   9) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถดานอุตสาหกรรม อัญมณี การคา การลงทุน 
การคาชายแดนเช่ือมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบาน 

แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม  

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 
 

 



~ ๔๔ ~ 
    2) การกําหนดเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดท่ีเหมาะสมและวางแผนการลงทุนใน

อุตสาหกรรม 
    3) เสริมสรางองคความรู นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   4) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ีตอบสนองตอความตองการสําหรับอุตสาหกรรมใหม 
   5) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนใหมีศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการ 

 6) พัฒนาดานชายแดนและระบบโครงสรางบริการพ้ืนฐานใหสามารถบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล  
 7) พัฒนาและปรับปรุงเสนทางรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และเชื่อมโยงกันภายในกลุมจังหวัด 

   8) สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน และเครือขายความรวมมือทางธุรกิจการคาชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การตลาด สินคาเกษตร 
และผลไมคุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอยางครบวงจร 

แนวทางการพัฒนา 
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

    2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการเกษตรอยางครบถวน 
    3)  สงเสริมและสนับสนุนในการนํานวัตกรรมมาใชในการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

 4) ฐานขอมูลสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร 
 5) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ และพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพ่ือสราง
เครือขายภาคการเกษตรใหเขมแข็ง 

   6) เพ่ิมชองทางการจัดทําหนายท่ีทันสมัย และกิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาเกษตร
เปาหมาย 
 7) ถายทอดองคความรูการผลิต การนํามาใช และการเพ่ิมมูลคาพืชสมุนไพร 
 8)สงเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอยางมีคุณภาพ 
 9) จัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีการปลูกสมุนไพรกลุมจังหวัดเพ่ือการบริหารจัดการ 
 10) วิจัยและพัฒนาพันธุพืชสมุนไพรและเทคโนโลยีเพ่ือผลิตวัตถุดิบเพ่ือเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตและการตอยอดผลิตภัณฑ  
 11) ยกระดับคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑสมุนไพร 
 12) ยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีใหการรักษาตามแนวทางการแพทยแผนไทย 
 13) พัฒนาระบบการตลาดและตลาดอิเล็กทรอนิกส 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ฟนฟูปาตนน้ําใหสมบูรณเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ 
2) ปกปอง อนุรักษ และฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงทะเล 
3) พัฒนา และฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง 
4) สรางเสริมระบบการปองกันกัดเซาะชายฝงทะเลในพ้ืนท่ีวิกฤต พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว  

และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
5) ปองกันการพังทลายของดินและตลิ่งริมแมน้ําและคลองสาขา 
6) ปองกันและแกไขปญหามลพิษขยะและน้ําเสีย 
7) พัฒนาเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

 



~ ๔๕ ~ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 

  1) พัฒนา สงเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผูสูงอายุ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 

     3) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
      4) เสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองดวยการพัฒนาสุขภาวะ และสาธารณสุขพ้ืนฐาน 

  5) สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเปนไปตามความ
ตองการของตลาดงาน 
  6) พัฒนาศูนยเรียนรู แหลงเรียนรู และชองทางแลกเปลี่ยนองคความรูในการประกอบอาชีพ 

 
 

1. วิสัยทัศน (Vision)  
“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรตนแบบ” 

2. พันธกิจ (Mission)  
1. สงเสริมการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคาการลงทุน การเกษตร และการทองเท่ียว รวมท้ัง 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาของพ้ืนท่ี  
2. สงเสริมการพัฒนาแพทยแผนไทยและสมุนไพรใหมีมาตรฐานสากล  
3. สงเสริมการพัฒนาทางสังคมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

3. ตําแหนงการพัฒนา (Positioning)  
1. เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว  
2. เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
3. เมืองเกษตรปลอดภัย  
4. เมืองสมุนไพรตนแบบ  

4. เปาประสงครวม (Goal)  
1. การสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  
2. การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไดรับการพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางคุณคาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม  
3. การสรางความม่ันคงทางสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
4. การเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

 

5. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  
    ยุทธศาสตรท่ี1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรมสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
         วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันดานอุตสาหกรรมและสรางการเติบโตท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
         เปาประสงค  

1. ผูผลิต ผูคา และผูบริโภคไดรับประโยชนจากโอกาสทางการคาและกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สูเศรษฐกิจฐานรากอยางท่ัวถึง  

2. ผูประกอบการไดรับการพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว  
3. การสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการในพ้ืนที 
แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคมและโลจิสติกสรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 
 

 



~ ๔๖ ~ 
2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตการตลาดการบริโภคอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน

ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม อยูรวมกับชุมชนได  
3. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบรวมกัน  
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที  
 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางย่ังยืน  
 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวและการบริการท่ีเก่ียวของใหเปนท่ีรูจักและสรางรายได

ใหแกจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
เปาประสงค 
 1. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพเพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน  
 2. การเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการดานการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว  
 3. การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานอัตลักษณและวิถีไทย 
แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัย เพ่ือรองรับ การทองเท่ียว 
 2. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว บุคลากร สินคาและบริการดานการทองเท่ียว เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิม  
3. สงเสริมการทองเท่ียววิถีไทย อัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน  
4. พัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  
 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม  

 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรใหมีความเขมแข็งและผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
เปนท่ีตองการของตลาด 

เปาประสงค 
 ผลผลิตสินคาเกษตรไดรับรองมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาด สามารถสราง

รายไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการเกษตร  

 2. พัฒนาศักยภาพกาลังคนภาคการผลิตสูเกษตรสมัยใหมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม  

3. สรางมูลคาเพ่ิมในกระบวนการผลิต การแปรูป การตลาดเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย  
4. เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเขมแข็งใหสถาบัน

เกษตรกร 
 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑสมุนไพรอยางครบวงจรและ
ยกระดับ การใหบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยตามมาตรฐาน  

 วัตถุประสงค เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลติภัณฑสมุนไพรและการแพทยแผนไทยใหเปนท่ียอมรับ
ในระดับประเทศสูระดับสากล 

เปาประสงค 
 1. การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจแกผลิตภัณฑสมุนไพร  
 2. การพัฒนาการแพทยแผนไทยครบวงจรในระบบบริการสขุภาพ 
 
 

 



~ ๔๗ ~ 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑสมุนไพรสูตลาดสากล  
2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานสมุนไพร  
3. สรางมูลคาเพ่ิมในกระบวนการผลิต การแปรูป การตลาดผลิตภัณฑสมุนไพร  
4. ยกระดับบริการสุขภาพดานแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐานและครบวงจร  
 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม อยางมีคุณภาพ ม่ันคง และสมดุล  

 วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสรางสังคมท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
2. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ปองกันและแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน 
เปาประสงค 
เปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ความเทาเทียม และความสมดุลทางดานสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสรางสังคมม่ันคงปลอดภัย ปลอดโรค  
2. เสริมสรางสังคมแหงความสุขภายใตวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
3. สรางสังคมแหงนวัตกรรมการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต  
4. สงเสริมการอนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณทองถ่ิน  
5. สรางเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม  
 

 
 
 
วิสัยทัศน  
“ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาทุนสังคม สงเสริมแหลงเศรษฐกิจชุมชน พัฒนา

คน  สูพลเมืองใหเขมแข็ง”  
ยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  
   กลยุทธ 
 1. สงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม  

2. สนับสนุนเครือขายและสงเสริมกิจกรรมเฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมการลดใชสารเคมีและสงเสริมการใชปุยชีวภาพในภาคการเกษตร 
4. สงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค การเลือกใชผลิตภัณฑเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม  
5. รณรงคเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสรางความ ตระหนักการบังคับใชกฎหมาย

สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  
6. ประสานและพัฒนาการจัดทําระบบชลประทานขนาดเล็ก เพ่ือแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม  
7. สงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมรวมระหวาง โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง  
   กลยุทธ  

1. พัฒนาโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 



~ ๔๘ ~ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุข  
3. รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน  
4. พัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรม ประเพณี และสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู 
5. สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน  
   กลยุทธ  

1. สงเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว  
2. สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาด สําหรับสินคาทาง

การเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน  
3. สงเสริมความเขมแข็งกลุมอาชีพตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม  
   กลยุทธ  

 สงเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ใหมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนใน ทุกระดับ 
 

 
 
 
 2.1  วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ  
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

 
 

 

 2.2  ยุทธศาสตร   
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  5  ดาน  ดังนี้ 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1. สํารวจ ตรวจสอบ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาและซอมแซมถนน และระบบระบายน้ํา 
  2. สํารวจ ตรวจสอบ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาและซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  3. การสรางและพัฒนาแหลงน้ําใหเชื่อมโยงและเปนเครือขายท่ีเอ้ือตอการเกษตร 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว 
  1. การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. การสงเสริม สนับสนุน ปจจัยการผลิตและการจัดตั้งกลุมทางการเกษตร 
  3. การสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรม  
  4. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียวแบบบูรณาการ และการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษส่ิงแวดลอม สรางชุมชนใหย่ังยืน” 

 



~ ๔๙ ~ 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
  1. การสงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ และดอย
โอกาส 
  2. การสงเสริมการสรางงานสรางรายไดและพัฒนาการรวมกลุม/องคกร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
  3. การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือสรางโอกาสท่ีมีคุณภาพ 
  4. การสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของทองถ่ิน  
  5. การสงเสริมทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเปนองคกรทางศาสนา 
  6. การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
  7. การสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 
  8. การสงเสริม สนับสนุน การรักษาความงบภายในตําบล 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
  1. การสงเสริม สนับสนุนการอนุรักษฟนฟูปาไม ปาไม ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 
  2. การสงเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  1. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
อยางมีประสิทธิภาพ 
  2. การสงเสริม สนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  
  3. สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

2.3  เปาประสงค 
  องคการบริหารสวนตําบลวังดาล มุงหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ซ่ึงจะ
สงผลทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงไดกําหนดเปาประสงคเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ บรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด ดังนี้ 
  1. ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีมีมาตรฐานและ
ใหความสะดวกและรวดเร็ว 
  2. ประชาชนมีศักยภาพ มีการพัฒนา มีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  3. การพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียว ประชาชนมีรายไดจาก
อุตสาหกรรม  
  4. เด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ และดอยโอกาส มีบทบาทและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ประชาชนทุกเพศวัยไดรับการสงเสริมการศึกษาทุกระบบ มีความรู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของทองถ่ินและทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา 
  5. สงเสริมระบบการใหบริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของประชาชน การปองกันโรค
และควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแขงขัน
กีฬาและนันทนาการ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การสังคมสงเคราะห รวมท้ังสรางชุมชนท่ีนาอยู 

 



~ ๕๐ ~ 
6. การอนุรักษฟนฟูปาไม ปาไม ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน การจัดการมลพิษ             

การจัดการขยะและของเสียอันตราย ทําใหหมูบานหนาอยู 
7. การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากร

ทองถ่ินมีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความตองการของประชาชนได 
 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรท่ี 1  
      การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1.จํานวนถนน ระบบระบายน้ํา ประปา  ไฟฟา  ไฟฟาแสงสวาง 
สาธารณะ เสียงตามสาย และศาลาประชาคมไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
    2.จํานวนสระน้ํา คลอง และอางเก็บน้ํา ไดมาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
     การสงเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว 

    1. ประชาชนมีเศรษฐกิจชุมชนท่ีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
    2. มีปจจัยการผลิตและมีการจัดตั้งกลุมทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
    3. มีการลงทุนดานอุตสาหกรรม ในเขตตําบลวังดาลเพ่ิมข้ึน 
    4. จํานวนแหลงทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
     การพัฒนาดานสังคม การศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการ
กีฬา 

    1. รอยละ/จํานวน ของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ และ
ดอยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
    2. รอยละ/จํานวนของประชาชนท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ การสงเคราะห
และพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไรอยางท่ัวถึง 
    3. เด็กอายุ 2 – 5 ป ในพ้ืนท่ีไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขา
เรียนภาคบังคับและไดรับการพัฒนาศักยภาพครบท้ัง 4 ดาน รอยละ 
80 
    4. การสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของทองถ่ิน  
    5. รอยละของประชาชนท่ีมีจิตสํานึกในการอนุรักษและสืบสาน 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    6. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมสุขภาพกายและจิตท่ีดี
และมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด 
    7. จํานวน/รอยละของการกอสรางลานกีฬาชุมชน การจัดการ
แขงขันกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
    การพัฒนาดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

   1. รอยละของประชาชน/หมูบานมีสวน รวมในการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน 
   2. การสงเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
    การพัฒนาดานบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

   1. รอยละของผูเขารวม/จํานวนหมูบานมีสวนรวมการบริหารและ
การบริการตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี
   2. รอยละของจํานวนบุคลากรทองถ่ิน มีสวนรวมการบริหารและ
การบริการตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี
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2.5 คาเปาหมาย 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ป 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีมีมาตรฐานและ
ใหความสะดวกและรวดเร็ว 

 
 
 

1.จํานวนถนน ระบบระบายนํ้า ประปา  ไฟฟา  ไฟฟาแสง
สวางสาธารณะ เสียงตามสาย และศาลาประชาคมได
มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

      

2.จํานวนสระนํ้า คลอง และอางเก็บนํ้า ไดมาตรฐานเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

      

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การสงเสริมเศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการ
ทองเท่ียว 

1. ประชาชนมีศักยภาพ มีการพัฒนา มีรายได
เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. การพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวและสงเสริม
การทองเท่ียว ประชาชนมีรายไดจากอุตสาหกรรม  
 

1. ประชาชนมีเศรษฐกิจชุมชนท่ีความเขมแข็ง มีศักยภาพใน
การพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      

2. มีปจจยัการผลติและมีการจดัตัง้กลุมทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน       

3. มีการลงทุนดานอุตสาหกรรม ในเขตตําบลวังดาลเพ่ิมข้ึน       

4. จํานวนแหลงทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน       

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม สาธารณสุข
และการกีฬา 

1. เด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ และดอย
โอกาส  มี บทบาทและคุณภาพ ชี วิ ต ท่ี ดี ข้ึ น 
ประชาชนทุกเพศวัยไดรับการสงเสริมการศึกษา
ทุกระบบ มีความรู  อ นุรักษศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของทองถ่ินและ
ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา 
2. ส ง เสริมระบบการใหบริการสาธารณสุข 
สุขภาพและอนามัยของประชาชน การปองกันโรค
และควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพกีฬา ลานกีฬา
ชุมชน การจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การสังคม
สงเคราะห รวมท้ังสรางชุมชนท่ีนาอยู 

1. รอยละ/จํานวน ของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ 
และดอยโอกาส มคีณุภาพชีวิตท่ีดข้ึีน 

      

2. รอยละ/จํานวนของประชาชนท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ การ
สงเคราะหและพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 
ผูยากไรอยางท่ัวถึง 

      

3. เด็กอายุ 2 – 5 ป ในพ้ืนท่ีไดรับการเตรียมความพรอมกอน
เขาเรียนภาคบังคับและไดรับการพัฒนาศักยภาพครบท้ัง 4 
ดาน รอยละ 80 

      

4. การสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของทองถ่ิน  

      

5. รอยละของประชาชนท่ีมีจิตสํานึกในการอนุรักษและสืบ
สาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ป 

  6. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมสุขภาพกาย 
และจิตท่ีดีและมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด 

      

7. จํานวน/รอยละของการกอสรางลานกีฬาชุมชน การจัดการ
แขงขันกีฬาและนันทนาการ 

      

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

1. การอนุรักษฟนฟูปาไม  ปาไม  ท่ีดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน การจัดการมลพิษ             
การจัดการขยะและของเสียอันตราย ทําใหหมูบาน
หนาอยู 

1. รอยละของประชาชน/หมูบานมีสวน รวมในการอนุรักษ
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืน 

      

2. การสงเสริม สนับสนุน การจดัการมลพิษ การจัดการขยะ
และของเสียอันตราย 

      

ยุทธศาสตรท่ี 5  
การพัฒนาดานบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

1. การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรทองถ่ิน
มีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ตอบสนองความตองการของประชาชนได 

1. รอยละของผูเขารวม/จํานวนหมูบานมีสวนรวมการบริหาร
และการบริการตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

      

2. รอยละของจํานวนบุคลากรทองถ่ิน มีสวนรวมการบริหาร
และการบริการตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
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2.6 กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
1.2 พัฒนาการคมนาคม ถนน สะพาน ระบบระบายน้ํา 
1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.4 การขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสองสวาง และการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
1.5 การกอสราง ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว 
   2.1 สงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2.2 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

2.3 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว  
2.4 สงเสริมการพัฒนาการลงทุนดานอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
   3.1 สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคมให
พ่ึงพาตนเองได 

3.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
3.3 สงเสริมและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

   3.4 อนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและ
ปราชญชาวบาน 

3.5 สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
3.6 สงเสริมและสนบัสนุนใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดออกกําลังกาย 
3.7 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.8 การสงเสริม สนับสนุน การรักษาความงบภายในตําบล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
4.1 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.2 สงเสริมการลดปริมาณขยะใหถูกหลักวิชาการ 
4.3 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
5.1 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน 
5.3 สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล เปนการกําหนดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร
จํานวน 7 ยุทธศาสตร และ 19 กลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1. สํารวจ ตรวจสอบ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาและซอมแซมถนน และระบบ
ระบายน้ํา 
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   2. สํารวจ ตรวจสอบ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาและซอมแซมสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
   3. การสรางและพัฒนาแหลงน้ําใหเชื่อมโยงและเปนเครือขายท่ีเอ้ือตอการเกษตร 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว 
   1. การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ 
ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. การสงเสริม สนับสนุน ปจจัยการผลิตและการจัดตั้งกลุมทางการเกษตร 
   3. การสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรม  
   4. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียวแบบบูรณาการ และการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการ
กีฬา 
   1. การสงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ 
และดอยโอกาส 
   2. การสงเสริมการสรางงานสรางรายไดและพัฒนาการรวมกลุม/องคกร เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
   3. การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการ
ศึกษา   เพ่ือสรางโอกาสท่ีมีคุณภาพ 
   4. การสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของทองถ่ิน  
   5. การสงเสริมทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเปนองคกรทางศาสนา 
   6. การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   7. การสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแขงขันกีฬาและ
นันทนาการ 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
   1. การสงเสริม สนับสนุนการอนุรักษฟนฟูปาไม ปาไม ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ยั่งยืน 
   2. การสงเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
   1. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. การสงเสริม สนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  
   3. สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
 

 



~ ๕๕ ~ 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานความมั่นคง 

 
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป        
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

ดานการพัฒนาและเสรมิสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ดานการสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) 

 

การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

การสรางความเปนธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางย่ังยืน 

 

การเติบโตทีเ่ปนมติรกับส่ิงแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  
 

การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาตเิพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 

 

การบริหารจัดการในภาครฐั การ
ปองกันการทจุริตประพฤตมิิชอบ 

  
 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสตกิส 

การพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

ความรวมมอืระหวางประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 

 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนาภาค
ตะวันออก 

 

 

พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกใหเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ม ีความ

ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

 

พัฒนาภาคตะวนัออกใหเปนแหลงผลิต
อาหารทีม่ีคุณภาพและได 

มาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา  

 

ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธรุกจิ
บริการดานการทองเที่ยว 

 

พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให
เปนประตเูศรษฐกจิเชือ่มโยงกับ

ประเทศ เพ่ือนบานใหเจรญิเติบโต
อยางย่ังยืน 

แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
จัดระบบการบริหารจัดการมลพิษใหมี

ประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้น 
 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 

 

สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพ่ือ

สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
สุขภาพ และวัฒนธรรม 

เพ่ิมขีดความสามารถดาน
อุตสาหกรรม อญัมณี การคา การ
ลงทุน การคาชายแดนเชือ่มโยง 
EEC และประเทศเพ่ือนบาน 

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การ
แปรรูป  การตลาด สินคาเกษตร และ
ผลไมคุณภาพปลอดภัย และสมุนไพร

ไทยอยางครบวงจร 

อนรุักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางมีสวนรวม เพ่ือประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การ
บริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให

มีความมัน่คงปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ยกระดับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมดวยนวตักรรม

สูอุตสาหกรรมสีเขียว 

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง
ย่ังยืน 

เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด 
สินคาเกษตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม 

พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ
สมุนไพรอยางครบวงจรและยกระดับ 
การใหบรกิารสุขภาพดานการแพทย

แผนไทยตามมาตรฐาน 

สงเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

ส่ิงแวดลอม อยางมีคุณภาพ มั่นคง และ
สมดุล 
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สงเสริมและสนับสนนุกจิกรรม
ดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ทนุทางสังคม 
และชุมชนใหเขมแขง็ 

สงเสริมเศรษฐกจิและการทองเที่ยว
ชุมชน 

พัฒนาคนใหเปนพลเมอืงที่ดีของสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ยกระดับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมดวยนวตักรรม

สูอุตสาหกรรมสีเขียว 

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง
ย่ังยืน 

เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด 
สินคาเกษตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม 

พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ
สมุนไพรอยางครบวงจรและยกระดับ 

การใหบรกิารสุขภาพดานการแพทยแผน
ไทยตามมาตรฐาน 

สงเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

ส่ิงแวดลอม อยางมีคุณภาพ มั่นคง และ
สมดุล 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

วังดาล 
 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสรมิเศรษฐกจิ การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว 

การพัฒนาดานสังคม การศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการ

กีฬา 

การพัฒนาดานอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยา

ย่ังยืน 

การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมือง 
ที่ด ี

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
2. พัฒนาการคมนาคม ถนน 
สะพาน ระบบระบายน้ํา 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
4. การขยายเขตไฟฟา ไฟฟาสอง
สวาง และการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ 
5. การกอสราง ปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพ่ือรองรับการบรกิาร
ประชาชน 

2.1 สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
ใหแกประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 พัฒนาแหลงน้ําเพือ่
การเกษตร 
2.3 พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว  
2.4 สงเสริมการพัฒนาการลงทุน
ดานอุตสาหกรรม 

1. สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็สตรี 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคมใหพ่ึงพาตนเองได 
2. ปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 
3. สงเสรมิและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
4. อนรุักษ ฟนฟู และสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิน่และ
ปราชญชาวบาน 
5. สงเสรมิการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ด ี
6. สงเสรมิและสนับสนนุใหเดก็ เยาวชนและ
ประชาชนไดออกกําลังกาย 
7. สงเสรมิการรกัษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
8. การสงเสรมิ สนับสนุน การรกัษาความงบ
ภายในตําบล 

 

1. อนรุักษ ฟนฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 
2. สงเสรมิการลดปรมิาณขยะให
ถูกหลักวชิาการ 
3. สงเสรมิและสนับสนนุการใช
พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 

1. สงเสรมิและสนับสนนุใหทกุ
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการ
ประชาชน 
3. สงเสรมิการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมขุ 

กลยุทธ/ 
แนว

ทางการ
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3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล ไดจัดใหมีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา

ทองถ่ิน ในการนี้จึงไดนําขอมูลตางๆ ซ่ึงผานการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสํารวจ/ออกพ้ืนท่ีขอมูล
ความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ) ขอมูล กชช 2 ค. และขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานของตําบลวังดาลมาวิเคราะห
และสรุปปญหาความตองการของประชาชนได ดังนี้ 

 

ปญหา สภาพปญหา/สาเหตุ 
1. ดานการศึกษา 1.บุคลากรสวนการศึกษาและทางการศึกษาไมเพียงพอ 
2. ดานเศรษฐกิจ 1.ความยากจน คาครองชีพท่ีสูงข้ึน 

2.การใชสารเคมีในกระบวนการผลิต สงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.ตนทุนการผลิตสูง แตผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําทําใหรายไดไมเพียงพอ
กับรายจาย 
4.ขาดการรวมกลุมของการเกษตรกรท่ีชัดเจน 
5.ขาดเครื่องมือท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6.พ้ืนท่ีการเกษตรจากภัยธรรมชาติ เชน ภัยน้ําทวม ภัยแลง แหลงน้ําธรรมชาติท่ีมี
อยูไมสามารถสงไปท่ัวถึงพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
7.เสนทางการขนสงบางเสนทางชํารุด เสียหาย และบางพ้ืนท่ีท่ีมีทําการเกษตร
ถนนไมดีพอ 

3. ดานสังคมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.ครอบครัว ชุมชนไมเขมแข็งพอ /สาเหตุการมีลูกกอนวัยอันควร ไมเขาใจระบบ
การบริหารจัดการการรวมกลุมหรือการสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
2.น้ําเสีย ท่ีมีผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชนดานสุขภาพและความ
เปนอยูทางสัมมาชีพท่ีปกติ สาเหตุจากผูประกอบการภายในพ้ืนท่ีตําบลวังดาล 
ปลอยหรือทําใหน้ําท่ีเสียจากการประกอบการรั่วไหลหรือซึมออกมาภายนอกไหล
เขาสูแหลงเก็บน้ําเพ่ือผลิตประปา และเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร  
3. แหลงน้ําธรรมชาติบางแหงกําลังจะชํารุด ทําใหบานเรือนหรือพ้ืนท่ีทาง
การเกษตรหรือท่ีทํามาหากินเสียหาย /สาเหตุจากการลักลอบขุดทรายจากแหลง
น้ําธรรมชาต ิ
4.วัชพืชเกิดข้ึนทุกปกับแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเปนแหลงเก็บน้ําเพ่ือการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค 
5.สภาพคลองหรือแหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขินทุกป 
6.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษยังไมเรียบรอยชัดเจน 

4.ดานโครงสรางพ้ืนฐานหรือ
บริการสาธารณะ 

1.ถนนภายในตําบลวังดาลยังไมเพียงพอท่ัวถึง ชํารุดเสียหาย  สาเหตุขาด
งบประมาณท่ีเพียงพอ 
2.ไฟฟายังไมเพียงพอตอการใชสอยของประชาชน สาเหตุขาดงบประมาณไม
เพียงพอ 
3.น้ําสําหรับอุปโภค บริโภคยังไมสะอาดมาตรฐาน และประปายังไมท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน /สาเหตุขาดงบประมาณในการทําระบบประปาท่ีไดระดับมาตรฐานและ
การขยายเขตระบบประปา 
4.ระบบเสียงตามสายไมนํามาใชเพ่ือการประชาสัมพันธแพรขาวสารถึงประชาชน 

3. การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา 
 

 



~ ๕๘ ~ 
 

 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกและภายในท่ีเกี่ยวของ 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค) 

 

1) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1.เปนภารกิจ/อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. 
2.องคกร มีความพรอมในการดํ า เนินงานดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐาน 

1.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก 
อปท.ไมเอ้ือตอการดําเนินงาน 
2.ท้ังเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนสวนมากไมนําหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมมาใชกับชีวิตประจําวันอยาง
จริงจัง 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 ใหความสําคัญ 
2. รัฐธรรมนูญกําหนดใหเรียนฟรี 12 ป 

1. บุคลากรดานการศึกษายังไมเพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
การเรียนการสอน และวัสดุทางการศึกษาท่ีชวยเสริม
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. ผูปกครองสวนมากมีคานิยมสงบุตรหลานเขาโรงเรียน
ท่ีมีชื่อเสียง 
4. ขาดความตอเนื่ องในการสง เสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
5. สภาพเศรษฐกิจปจจุบันสงผลตอการศึกษาของเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 

ปญหา สภาพปญหา/สาเหตุ 
5. ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

1.ภายในท่ีทําการ อบต. พนักงานสวนตําบลมีการโอน/ยายบอย และไมเพียงพอ
ตอพันธกิจของ อปท.ท่ีมากมาย ประกอบกับหัวหนาสวนภายในตองออกราชการ
ถึงสองคน ผลการปฏิบัติงานบางตําแหนงหรือบางหนาท่ีขาดความตอเนื่องไม
ชัดเจน/ไมถูกตองยังไมมาตรฐานเพียงพอ /สาเหตุจาก ขาดการควบคุมการ
บริหารจัดการท่ีดีท่ีถูกตองชัดเจนตามมาตรฐาน ยังไมเขาใจเขาถึงพันธกิจหลัก
ของ อปท.วามีอะไรบาง และตองดําเนินการอยางไร แคไหน ตลอดท้ังไมนําหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม มาใชอยางจริงจัง  
2. ภายนอกท่ีทําการ อบต. การประสานงานระหวางองคกรตาง ๆ ในพ้ืนท่ีตําบล
วังดาลยังไมท่ัวถึงชัดเจน /สาเหตุ จากการบริหารจัดการภายในขางตน 

 



~ ๕๙ ~ 
2) ดานเศรษฐกิจ 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหความสําคัญ
กําหนดเปนนโยบาย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา 
2. ผูบริหาร อบต.วังดาล วางรากฐานเศรษฐกิจคือ
เนนดําเนินการดานระบบโครงสรางพ้ืนฐาน อาทิ 
ถนน น้ํ า  ไฟฟา ให ม่ันคงท่ัว ถึงทุกหมูบานและ
เชื่อมโยงถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม
สายเศรษฐกิจ เชน สาย 304 เปนตน ตลอดท้ังให
ความสําคัญกับผูประกอบการภายในพ้ืนท่ี 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการดานเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพดานตาง ๆ 
2.ผูนํ าชุ มชน ประชาชนขาดความเข า ใจการ ทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. ขาดความรวมมือท่ีดีจากผูประกอบการบางแหง
ภายในพ้ืนท่ี 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. เปนนโยบายท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ 
2. การเกษตรเปนการผลิตท่ีสําคัญของจังหวัด 
3. การคมนาคมภาพรวมสะดวกเชื่อมโยงถึงกันตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

1. คาครองชีพสูงข้ึน 
2. เทคโนโลยีสมัยใหมราคาแพง 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา แตตนทุนการผลิต
สูง 
4. การใชสารเคมีในการเกษตร 
5. ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร การมีสวนรวมของ
ชุมชนเปนลักษณะตางคนตางทํา 

 

3) ดานสังคม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1. ผูบริหารใหความสําคัญ 
2. เปนภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีงบประมาณในการดําเนินการ 
4. นโยบายรัฐบาล กระทรวงสําคัญท่ีเก่ียวของให
ความสําคัญสนับสนุน อาทิ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ฯลฯ 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถความเขาใจใน
การดําเนินโครงการหรือการนํานโยบายของรัฐบาลหรือ
กระทรวง/จังหวัด มาแปรรูปปฏิบัติใหเกิดผลจริงเปน
รูปธรรม 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. กีฬา  : รัฐสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 
2. ยาเสพติด : รัฐบาลใหความสําคัญในการแกไข
ปญหายาเสพติดมีแหลงบําบัดฟนฟูทุกโรงพยาบาล 
3. สังคมสังเคราะห : นโยบายกระจายอํานาจสู
ทองถ่ิน 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน : ในตําบลมี
สายตรวจตําบล และอปพร. รวมท้ังเจาหนาท่ีของ 
อบต.คอยดูแลความปลอดภัย 
5. สาธารณสุข : รพ.สงเสริมสุขภาพประจําตําบล, มี
อาสาสมัครสาธารณสุขของหมูบาน,  

1. กีฬา : -ขาดพ้ืนท่ีสาธารณะในการเลนกีฬา, ขาด
อุปกรณการเลนกีฬา การออกกําลังกาย, ขาดผูมีความรู
ความสามารถเฉพาะดานในการใหคําแนะนําอยางถูกวิธี 
2. ยาเสพติด : มีการลักลอบการผลิต จําหนาย, สถาบัน
ครอบครัวยังไมเขมแข็ง, ความเจริญทางวัตถุ/คานิยมใน
สังคมปจจุบัน 
3. สังคมสงเคราะห : ขาดโอกาสเขาถึงบริการ, ไมรูสิทธิ
ของตัวเองในการขอรับความชวยเหลือ, จํานวนผูสูงอายุ
ท่ีเพ่ิมข้ึนในสังคม 
 

 



~ ๖๐ ~ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
ประชาชนใหความสําคัญดานสาธารณสุขมากข้ึน 4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน : เจาหนาท่ีไม

เพียงพอและดูแลไมท่ัวถึง 
5. สาธารณสุข :มีโรคแปลกใหมเกิดข้ึน, โรคติดตอ  ตาม
ฤดูกาล เชน ไขเลือดออก 

 

4) ดานบริการสาธารณะ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1. ผูบริหารใหความสําคัญ 
2. เปนภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. เปนนโยบายท่ียุทธศาสตรจังหวัด นโยบายอําเภอ
ใหความสําคัญ 

1. ถนนในตําบลยังไมไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน
และท่ัวถึง 

 

5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1. ผูบริหารใหความสําคัญ 
2. เปนภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. เปนนโยบายท่ียุทธศาสตรจังหวัด นโยบายอําเภอ
ใหความสําคัญ 
2. เปนพ้ืนท่ีราบ ลุม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ 

1. แมน้ํา ลําคลอง อางเก็บน้ํามีวัชพืช และน้ําเนาเสีย 
2. ประชาชนและผูประกอบการบางแหงขาดความ
รวมมือในการอนุรักษ ฟนฟู 

 

6) ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
1. ผูบริหารใหความสําคัญ 
2. เปนภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีการรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน 

1. มีระเบียบกฎหมายนโยบายท่ีเก่ียวของจํานวนมาก 
และมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง บางเรื่องมีซํ้าซอน ทําให
ผูปฏิบัติงานสับสนไมชัดเจน และปฏิบัติงานยุงยากตาม
ไปดวย 
2. พนักงานสวนตําบลมีไมเพียงพอตอความเปนจริง
ในทางปฏิบัติตามพันธกิจของ อปท.  และมีการโอน/ยาย
บอยมาก  
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. เปนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
ใหความสําคัญ พรอมวางรากฐานท่ีเล็งเห็นผลการ
ปฏิบัติท่ีตอเนื่องแมจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม 

1. พนักงานสวนตําบล ผูนําชุมชนไมเขาใจ ไมเขาถึง
แผนการพัฒนาทองถ่ิน กรอบอํานาจหนาท่ี และพันธกิจ
หลักของ อปท. ท่ีแทจริง 

 



~ ๖๑ ~ 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล 
นั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและแนว   
โนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมไดมาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและ
นํ้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงนํ้าและมี
นํ้าประปาใชอยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

๓) หมูบายขยายมากข้ึนระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ  

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีใน อบต. - มีรางระบายนํ้าสามารถ
ระบายนํ้าไดสะดวก ไมอุด
ตัน ไมสงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

๔)  ถนนในตําบล ยังเปนถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเปนหลุม - 
บอ 

- ถนน - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนใหประชาชนได
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการเสนทางใน
การสญัจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ 
อบต. ไมสามารถดําเนินการได
เน่ืองจากงบประมาณมไีม
เพียงพอ  

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๒. ดานงาน
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคตดิตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนท่ีไมมีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม  โรคระบาด  
โรคตดิตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปน
โรคเรื้อรังแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน เชน 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย 

 

๓) ปริมาณขยะและนํ้าเสียเพ่ิม
มากข้ึน 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและนํ้าเสียถูก
กําจัดใหหมดดวยวิธีการท่ี
ถูกตอง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภัยไดถูกตอง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีท่ี
อยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ความชวยเหลือซอมแซมท่ี
อยูอาศัยใหมั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของประชากร
เพ่ิมมากข้ึนทําใหเกิดการ
ขยายตัวของอาคารบานเรือนทํา
ใหเกิดเปนชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการกอสรางอาคาร
บานเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิดปญหา
จากการกอสรางอาคาร 

 

 



~ ๖๒ ~ 
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและแนว   
โนมอนาคต 

 ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคนํ้าท่ียังไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน จากนํ้าฝน นํ้าท่ี
ไมไดคณุภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็กนักเรียน
ไมไดรับการศึกษาตอในระดับท่ี
สูงกวาข้ันพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
พอเพียง  เด็กนักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน มี
งบประมาณในการศึกษาเลา
เรียน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตามลําพัง 
และรับภาระในการดูแลเด็ก 

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับการ
ดูแลท่ีด ี

๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

- ผูพิการในเขต อบต. - ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการดาํรงชีวิต
และท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนตดิเกมส 
สิ่งลามก บุหรี่ เหลา สาเสพตดิ 
และทองกอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต ๓๕ 
ข้ึนไป  ไมไดตรวจสุขภาพ
ประจําป จํานวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕  ข้ึน
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ข้ึน
ไปไดรับการตรวจสุขภาพทุก
คน  

๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ จาํนวน 
๓๐๐ คน ดื่มสุรา จาํนวน ๑๗๑ 
คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และ
เลิกดืม่สรุา 

๓. ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว 

๑) ประชาชนไมมีการวางแผนใน
การดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาํเนินงานไดเอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมีสถานท่ี
ในการขายจําหนายสินคา 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ําระยะทางในการขนสง
ผลผลติไกลจากแหลงรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงข้ึน 

๕) คาแรงต่ําคาครองชีพสูงขาด
แคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึนเหมาะสมกับ
คาครองชีพ มีการจางงาน
มากข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ตอป 
ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท  จํานวน 
๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมีรายได
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตรฐานรายได 

 
 

 



~ ๖๓ ~ 
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและแนว   
โนมอนาคต 

 ๗) ในเขต อบต. ไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหลงทองเท่ียวในเขต 
อบต. และสงเสริมกิจกรรม
การทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพ่ิมมาก
ข้ึนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เชน ติดตั้งสญัญาณไกระ
พริบเพ่ือเตือนใหระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ รวมท้ังเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนละ
สวนราชการ เชน การติดตั้ง
กลองวงจรปด  การใหผูนํา 
อปพร. ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

๕. ดานการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม 
 

1) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเคม็และนํ้าใต
ดินเปนนํ้าเคม็หรือมรีสกรอย ไม
สามารถใชในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได 

- ดินและนํ้าใตดิน - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ปญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหลงนํ้าจากแหลงอ่ืน
เพ่ิมมากข้ึน   

2) มีปญหาเรื่องขยะและสัตว
เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่นเหม็น
รําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะและสตัวเลี้ยง
ลดลง ประชาชนสามารถ
กําจัดขยะและมลูสตัวไดโดย
ไมสงผลกระทบตอชุมชน  

3) การเผาปา ตอซังขาว เกิด
มลพิษทางอากาศ 

- ประชาชน/ชุมชนใน
พ้ืนท่ี อบต. 

- การเผาปา ตอซังขาวลดลง 
สภาพอากาศดีข้ึน 

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพ่ือเปนตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพรีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



~ ๖๔ ~ 
 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต. 
วังดาล 

๒ การส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

๓ การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
สาธารณสุขและการกีฬา 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง 
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

ส านักงานปลัด/
กองคลัง/กองช่าง/

กองการศึกษา ด้านการด าเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑0 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ผ. 01

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านคลองยาง หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 32  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

98,100 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากประตูน้ าคลองยาง
ถึง บ้านคลองยาง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 920,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 90  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15เมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 230,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านพรมแสง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 470,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านพรมแสง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 470,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  - แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 1
(ถนน คสล.)
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายฝายคลองยางหมู่ที่
 1 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 
เมตรความยาว 72 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- 219,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

7 โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสาย
โนนก่อ - เพชรเอิม หมู่ที่ 1 
ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต 
 ขนาดผิวจราจร 1.50 เมตร  ความยาว
รวม 1,280 เมตร  ความหนา 5 ซม.  
โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,920
 ตร.ม. (ขยายผิวจราจร 2 ข้าง  ความกว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร  ความยาวข้างละ 640
 เมตร)

- - 1,009,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านสะพานด า 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- -  - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่าปีงบประมาณ          
 - สายบ้านสะพานด า                        -
 สายบ้านโนนก่อ                            - 
สายพรมแสง

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเรียบ
คันคลอง คลองยาง ถึง สะพานด า

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 500 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร

- - - - 155,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนนลูกรัง)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

11 โครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ า 
แบบแชมเปญ ขนาด 25 ลบ.ม. 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ ารูปทรงแชมเปญ  
ขนาด 25 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

- - 450,000 - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

12 โครงการสนับสนุนงบประมาณใน
การย้ายถังเก็บน้ าบ้านพรมแสง 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จ้างเหมาย้ายถังเก็บน้ ารูปทรงแชมเปญจาก
บ้านพรมแสง ไปบ้านโนนก่อ จ านวน  1 ชุด

- 50,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า 
3 เฟส หน้าศาลากลางบ้าน

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

อดุหนนุการไฟฟา้กบนิทร์บรีุ ในการขยายเขต
ไฟฟา้ ภายในหมู่ที่ 1

- - - - 500,000 ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 1

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                            
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด    
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

15 โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ า
สายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 1

เพื่อกักเก็บน้ าและมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ซ่อมแซมประตูเหล็กกั้นน้ าที่ช ารุดเสียหาย 
เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ า และระบายน้ าได้

- - - 250,000 - ก่อสร้างฝายที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
น้ าอุปโภค

บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 1

เพื่อกักเก็บน้ าและมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 1 ฝาย - 350,000 - - - ก่อสร้างฝายที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ประปา)

(ไฟฟ้า)

(ท่อระบายน้ า)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

17 โครงการวางท่อระบายน้ า บ้าน
สะพานด า หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 13

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างท่อเหล่ียมระบายน้ า บริเวณบ้าน
สะพานด า จ านวน 1 จุด พร้อมปรับพื้นที่

- 450,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือน

ประชาชน ที่ลด
น้ าท่วมขังเพิ่ม 

มากขึ้น

ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมขังได้

กองช่าง

18 โครงการวางท่อระบายน้ าสาย
คลองยาง หมู่ที่ 1 ต าบลวังดาล

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง

วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน

- - 18,700     - - ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือน

ประชาชน ที่ลด
น้ าท่วมขังเพิ่ม 

มากขึ้น

ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมขังได้

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงถนนสายโนนก่อ
 - เพชรเอิม (บริเวณหน้าโรงงาน
เมสัน) หมู่ที่ 1 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแออสฟัสติกคอนก
รีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ความยาว
 490 เมตร ความหนา 5 ซม.

- 1,459,000 - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ต่อเติม) สายคุ้มบ้าน
หนองวัวถึงบ้านนางทองผัด 
เหลืองห่อ (สายหนองไผ่)

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ความยาว 117 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

350,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นบ้านหนองไผ่ หมู่ที่
 2

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

1. ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
 5  เมตร  ความยาว 65 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15  เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพ                                          2.
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5
  เมตร  ความยาว 60 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15  เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพและวางท่อระบายน้ า

- 388,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(แอสฟัสติกคอนกรีต)

(ถนน คสล.)
หมู่ที่ 2
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22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองไผ่ หมู่ที่ 2 
ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ความยาว 134 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - 400,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองไผ่ หมู่ที่ 2 
ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ความยาว 35 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - 109,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสวนกมลโรจน์     
หมู่ที่ 2 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - - 380,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสวนกมลโรจน์      
 หมู่ที่ 2 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - - - 380,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหนองแก หมู่ที่
 2 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - - - 370,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างขยายและ
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 2

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนดินลูกรังจ านวน 1 เส้นทาง 
ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด 
ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

300,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง    
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ขยายถนนลูกรังจากเดิม 4 เมตร ให้กว้าง 5
 เมตร ความยาว 450 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 3 
ท่อน

- 300,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนนลูกรัง)
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29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่าปีงบประมาณ          
 - สายบ้านหนองแกจากบ้านนางชอ้อน ถึง
 ที่สาธารณะประโยชน์โคกบ้านหนองไผ่     
   - สายบ้านหนองแกจากสวนลุงธนพล ถึง
 สวนยางกมลโรจน์

- - 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

30 โครงการซ่อมแซมและขยายถนน
ลูกรังซอยสวนกมลโรจน์  จาก
สวนลุงธนพล ถึง สวนยางกมล
โรจน์ หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมและขยายถนนจาก 4 เมตร เป็น 
6 เมตร ระยะทาง 600 เมตร

- - - 500,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

31 โครงการซ่อมแซมและขยายถนน
ลูกรังสายบ้านหนองแก  จากบ้าน
นางชอ้อน ถึง ที่สาธารณะ
ประโยชน์โคกบ้านหนองไผ่หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมและขยายถนนขยายจาก 4 เมตร 
เป็น 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

- - - - 500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้ าประปา จาก PVC เป็น ท่อ PE
 ภายใน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

1.ร้ือท่อประปา PVC ระยะ 3,000 เมตร 
2.วางท่อ PE ระยะทาง 3,000 เมตร

- 400,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ า 
แบบแชมเปญ ขนาด 25 ลบ.ม. 
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ ารูปทรงแชมเปญ  
ขนาด 25 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

- - - 450,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด 1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - 200,000 - - - ร้อยละ 70 ของ อุบัติเหตุและ กองช่าง
ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เสียงในพื้นที่ให้เกิดปลอดภัย เดิมที่ช ารุดเสียหาย ประชาชนเกิดความ อาชญากรรมบริเวณ

หมู่ที่ 2 ของประชาชน 2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 30 จุด ปลอดภัยเพิ่มขึ้น จดุเส่ียงลดลง

3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ไฟฟ้า)

(ประปา)
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35 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ระบบระบายน้ า

จ านวน 1 แห่ง /ปี   ขนาด10 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด รายละเอียด
ตามโครงการย่อยที่แนบ

- - - - 300,000  จ านวนแห่ง , 
ร้อยละของ

ประชาชนที่พึง
พอใจ

มีระบบการ
ระบายน้ า 
และประชาชน
มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีเพิ่มขึ้น

กองช่าง

36 โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน 
หมู่ที่ 2

1)เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
จัดท ากิจกรรมส่วนรวม
ร่วมกัน 2) เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น

จ านวน 1 แห่ง 50,000  -  -  - -  จ านวนแห่ง , 
ร้อยละของ

ประชาชนที่พึง
พอใจ

มีพื้นที่ศาลา
กลางบ้านที่
ใหญเ่พิ่มขึ้น 
และประชาชน
มีความพึงพอใจ

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 สายโคกตารักษ์ถึงบ้านเพชรเอิม

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 750  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

350,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางเข้าบ้านนางนิดา โพธ์ทอง 
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางเข้าบ้านนางนิดา โพธ์ทอง 
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 90  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 230,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโคกตารักษ์ - บ้าน
เพชรเอิม หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 172  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - 400,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ท่อระบายน้ า)

(อาคาร)

หมู่ที่ 3
(ถนน คสล.)
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41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโคกตารักษ์ - บ้าน
เพชรเอิม

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหนองโปร่ง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 180  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 445,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

43 โครงการเสริมถนนดินลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สาย
ทางเข้าบ้านน้ าฉ่า จากโคกตา
รักษ์ถึงหนองโปร่ง บ้านโคกตา
รักษ์ถึงบ้านเพ็ชรเอิม

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนดินลูกรังจ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทางยาว 450 เมตรขนาดตามแบบ
มาตรฐาน อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด

โครงการย่อยที่แนบ

240,000 - - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
โคกตารักษ์ถึงหนองโปร่ง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนดินลูกรังจ านวน 1 เส้นทาง 
ระยะทางยาว 450 เมตรขนาดตามแบบ
มาตรฐาน อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด

โครงการย่อยที่แนบ

240,000 - - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
สายแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร

- - 75,000 - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
สายบ้านน้ าฉ่า หมู่ที่ 3 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร

- - - 112,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
โคกตารักษ์ถึงหนองโปร่ง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

อุดหนุนการไฟฟ้ากบินทร์บุรี ในการขยาย
เขตไฟฟ้า ติดต้ังหม้อแปลงระบบขนาด 30
 กิโลโวลท-์แอมป์ ระยะทางรวม  3  กม.  
ภายในหมู่ที่ 3

- - - - 500,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(ถนนลูกรัง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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48 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่าปีงบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

 - สายบ้านเพชรเอิม ได้สะดวก

 - สายบ้านโคกตารักษ์ สายที่ 1
 - สายบ้านโคกตารักษ์ สายที่ 1
 - สายบ้านหนองโปร่ง

49 โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง เพื่อให้ประชาชนสามารถ ยกระดับถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร - 130,000 - - - กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลวังดาล สัญจรไป – มา ได้สะดวก ยาว 400 เมตร พร้อมปรับปรุง
เส้นสายบ้านนายวิไลย์ พื้นที่บริเวณโดยรอบ

50 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง - 96,000 - - - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลูกรังสายภายในหมู่ที่ 3 (ทางเข้า แก่ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี 5 เมตร ความยาว 180 เมตร ความสะดวกและ

บ้านนางพิศมัย กุนา) ความมั่นคงแข็งแรง พร้อมวางท่อระบายน้ า ปลอดภัย

51 โครงการจัดซ้ือแผงโซล่าเซลล์
พร้อมเคร่ืองปั๊มน้ าเพื่อการ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ริมอ่าง
หนองโคลน

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ใช้ส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

- 450,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

52 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ริม
อ่างหนองโคลน

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จ านวนแห่ง/ปี  รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการย่อยที่แนบ

100,000  -  -  - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

53 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า
ส าหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 2,000 เมตร

- - - 300,000 - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างระบบกระจาย
น้ ากลุ่มเกษตร หมู่ที่ 3 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

1. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ ารูปทรงแชมเปญ 
 จ านวน 1 ถัง2. งานขยายเขตประปา3. 
พร้อมติดต้ังปั๊มหอยโข่ง

- - 500,000 - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ประปา)

ที่ โครงการ



75

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

55 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้ทาง
หลวงชนบท หมู่ 3 สายโคกตารักษ์
ถึงโคกพวง หมู่ที่ 10

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟา้อยา่ง
เพยีงพอ

จ านวน 1 จดุ/ป ี รายละเอยีดปรากฎตาม
โครงการยอ่ยที่แนบ

200,000  -  -  - - ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

56 โครงการติดต้ังชุดผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทติย ์เพื่อใช้ส าหรับประปา
หมู่บา้นหมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าอปุโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

ติดต้ังชุดผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย ์เพื่อใช้
ส าหรับระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 3

- 450,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

57 โครงการอดุหนนุไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
กบนิทร์บรีุ ขยายเขตระบบไฟฟา้ทาง
หลวงชนบท หมู่ 3 สายโคกตารักษ ์- 
โคกพวง หมู่ที่ 10

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟา้อยา่ง
เพยีงพอ

อดุหนนุการไฟฟา้กบนิทร์บรีุ ในการขยายเขต
ไฟฟา้ ติดต้ังหม้อแปลงระบบขนาด 30 กโิล
โวลท์-แอมป ์ระยะทางรวม  3  กม.  ภายใน
หมู่ที่ 3

- - 500,000 - - ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

58 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง 
ชุดไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ที่ 3

เพื่อใช้ส่องสวา่งถนนและจดุ
เสียงในพื้นที่ใหเ้กดิปลอดภยั
ของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟา้ส่องสวา่งเดิม
ที่ช ารุดเสียหาย                          2.ติดต้ัง
โคมไฟฟา้ถนน จ านวน 15 จดุ      3. ติดต้ัง
มิเตอร์ไฟฟา้

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อบุติัเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุ
เส่ียงลดลง

กองช่าง

59 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ต าบลวังดาล

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 1.วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักภายใน
หมู่บ้าน 2.วางท่อระบายน้ าลอดถนน
ภายในหมู่บ้าน

- - - 200,000 -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่น้ าท่วมขังลดลง

ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมขังได้

กองช่าง

60 โครงการวางท่อระบายน้ าหลัง
โรงเรียนรัตนโชติการาม  หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ าเพื่อระบายน้ าจากโรงเรียน
ลงสู่แม่น้ าปราจีน จ านวน 1 จุด

- 250,000 - - -  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่น้ าท่วมขังลดลง

ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมขังได้

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน
โคกตารักษ์ หมู่ที่ 3

 1)เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
จัดท ากิจกรรมส่วนรวม
ร่วมกัน                        
 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น

ต่อเติมอาคารศาลาประชาคม คสล. ชั้น
เดียว จ านวน 1 หลัง

- - - - 300,000 ร้อยละของการ 
ใช้หอ้งประชุม 

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับ ความ
สะดวกและ 
มีพื้นที่รองรับ

การ ใช้
บริการอยา่ง 

เพยีงพอ

กองช่าง

(ไฟฟ้า)

(ท่อระบายน้ า)

(อาคาร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณ

- - - 300,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

63 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

64 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  ต าบลวังดาล 
จากบ้านนางเทพอัปสร แสงอ่อน 
ถึงหน้าบ้านนายข า แสงใส

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

อดุหนนุการไฟฟา้กบนิทร์บรีุ ในการขยายเขต
ไฟฟา้  ภายในหมู่ที่ 3

- - - - 140,000 ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

65 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 4

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                           
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

66 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลวังดาล

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ระบบระบายน้ า

วางท่อระบายน้ า ถมดิน ระยะทางยาว 
200 เมตร (ท่อขนาด Ø 100 ซม.)

- - - - 300,000  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่น้ าท่วมขังลดลง

มีระบบการ
ระบายน้ า 
และประชาชน
มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีเพิ่มขึ้น

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างอาการเก็บของ
ส่วนรวม หมู่ที่ 4

เพื่อใช้ในการเก็บของ 
อุปกรณ์ต่างของหมู่บ้าน

ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว จ านวน 1 
หลัง

- - - 350,000 - อาคารเกบ็ของ
จ านวน 1 หลัง

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
และปอ้งกนั
ของศูนยห์าย

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนน คสล.)

(ถนนลูกรัง)

(ไฟฟ้า)

(ท่อระบายน้ า)

(อาคาร)

หมู่ที่ 4
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68 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังดาล

 1)เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
จัดท ากิจกรรมส่วนรวม
ร่วมกัน                        
 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น

ต่อเติมอาคารศาลาประชาคม คสล. ชั้น
เดียว จ านวน 1 หลัง

- - 300,000 - - ร้อยละของการ 
ใช้หอ้งประชุม 

เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับ ความ
สะดวกและ 
มีพื้นที่รองรับ

การ ใช้
บริการอยา่ง 

เพยีงพอ

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านปาก
ลัด

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 147  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

350,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นบ้านปาก
ลัด

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 354,500 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายปากลัด หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 172 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - 400,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายปากลัด หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 370,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายปากลัด หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 370,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

(ถนน คสล.)
หมู่ที่ 5
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74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายจ านงค์    
 ภูเดช หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

75 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน
ดินลูกรังภายในหมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ปี 61 ระยะทางยาว 
2,000 เมตร ด าเนินการปีละ 500 เมตร 

ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด 
ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

100,000 100,000 - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

76 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณ

- - 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

 - สายบ้านปากลัด ได้สะดวก

 - สายบ้านท่าเสา สายที่ 1
 - สายบ้านท่าเสา สายที่ 2
 - สายบ้านท่าเสา สายที่ 3

77 โครงการขยายถนนลูกรังเส้นบ้าน
นายประดิษฐ์  ไพบูลย์

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ขยายถนนลูกรังจากเดิม ขนาดกว้าง 3  
เมตร  ขยายเป็น 4 เมตร

- - - 250,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถังพักน้ าใส เพื่อให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างถังกรองและถังพักน้ าใส - 237,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ส าหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน ครัวเรือนมีน้ าอุปโภคอุปโภคบริโภค

บริโภค เพิ่มขึ้น อย่างเพียงพอ

79 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ      
 หมู่ที่ 5

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                            
 2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
   3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ประปา)

(ไฟฟ้า)

(ถนนลูกรัง)
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80 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม
ระบายน้ า ข้ามคลองหนองบัว 
หมู่ที่ 5

เพื่อระบายและ ป้องกัน
ถนนขาดจาก น้ าท่วม

ก่อสร้างท่อเหล่ียมระบายน้ า บริเวณคลอง
หนองบัว ความยาวคลองประมาณ 20 เมตร

- - - - 400,000 ร้อยละหรือ 
จ านวนครัวเรือน

 หรือพื้นที่ 
การเกษตรที่น้ า
ไม่ท่วมเพิ่มขึ้น

สามารถ
ระบายน้ าใน
หมู่บ้านได ้

กองช่าง

81 โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
หมู่ที่ 5 ต าบลวังดาล

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง ท าคันกั้นน้ าลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 10 เมตร

13,900 - - - - ร้อยละหรือ
จ านวน 

ครัวเรือนที่ลดน้ า
ท่วมขังเพิ่มมาก

ขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

82 โครงการวางท่อระบายน้ า 
เส้นทางลงบ้านปากลัด หมู่ที่ 5

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ถมดิน ระยะทางยาว 
200 เมตร (ท่อขนาด Ø 100 ซม.)

- - - 300,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน 

ครัวเรือนที่ลดน้ า
ท่วมขังเพิ่มมาก

ขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

83 โครงการวางท่อระบายน้ า เส้น
บ้านนายบุญรวม อินนาชิต หมู่ที่ 5

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ถมดิน ระยะทางยาว 
200 เมตร (ท่อขนาด Ø 100 ซม.)

- - - - 300,000 ร้อยละหรือ
จ านวน 

ครัวเรือนที่ลดน้ า
ท่วมขังเพิ่มมาก

ขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อใช้ในการประชุม ต่างๆ
และรองรับการ ใช้บริการ
ของ หน่วยงานและ 
บุคคลภายนอก

ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว จ านวน 1 
หลัง

- - - - 350,000 ร้อยละของ
การ ใช้ห้อง

ประชุม เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
 ความสะดวก
และ มีพื้นที่

รองรับการ ใช้
บริการอย่าง 

เพียงพอ

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
 สายบ้านนางบุญเรือง จวงอินทร์
ถึงบ้านนายสมใจ พูนผล  (สาย
บ้านตะเคียนทอง)

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 166 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

400,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หมู่ที่ 6
(ถนน คสล.)

(ท่อระบายน้ า)

(อาคาร)
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86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 490,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 490,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านตะเคียนทอง 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 172 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - 400,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านตะเคียนทอง 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 150 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 370,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านตะเคียนทอง 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 150 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 380,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

91 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณ         
 - สายบ้านตะเคียนทอง

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

92 โครงการเปล่ียนท่อประปา เป็น
ท่อ PE หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
รายละเอียดปรากฎตามโครงการย่อยที่แนบ

 - 300,000  -  - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนนลูกรัง)

(ประปา)
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93 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้ าประปาหมู่บ้าน  ภายใน หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

1.วางท่อ PE ระยะทาง 2,000 เมตร - 150,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

94 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 6

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                            
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 
ของประชาชน

เกดิความ
ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อบุติัเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุ
เส่ียงลดลง

กองช่าง

95 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
พื้นที่หมู่ที่ 6

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

จ านวนระยะทาง 100 เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามโครงการย่อยที่แนบ

 -  -  - 300,000 ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
 สายบ้านนายประนอมถึงบ้าน
นายแสงอรุณ ร่ืนสุคนธ์ (สาย
เรียบคลองตระกุดอ้อม)

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 166  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

400,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่
 7 (สายเรียบคลองตะกุดอ้อม)

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

กอ่สร้างถนน คสล. 3 ช่วง ดังนี้                   
 1. กวา้ง 3 เมตร  ความยาว 100  เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15  เมตร                                   
 2. กวา้ง 4 เมตร  ความยาว 100  เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15  เมตร                                   
 3. กวา้ง 3 เมตร ยาว 44 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพ

- 490,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสายเรียบคลอง
ตระกุดอ้อม หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 172  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - 400,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(ถนน คสล.)

(ไฟฟ้า)

หมู่ที่ 7

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสายเรียบคลอง
ตระกุดอ้อม หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 370,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสายเรียบคลอง
ตระกุดอ้อม หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 128  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 320,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสายทางเข้าบ้าน
นายโอฬาร หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3  เมตร  
ความยาว 200  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 370,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

102 โครงการขยายและยกระดับถนน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สายเส้น
กุดเขมร

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง .ขนาดตามแบบ
มาตรฐาน อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด
โครงการย่อยที่แนบ

200,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

103 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร

กองช่าง

  - สายบ้านตะกุดอ้อม ไป – มา 

 - สายกุดเขมร
 - สายเรียบแม่น้ า - ม.6

104 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จ านวน 1 คร้ังต่อปี รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการย่อยที่แนบ

350,000  -  -  - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

105 โครงการซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ า
ด่ืมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จ านวน 1 คร้ังต่อปี รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการย่อยที่แนบ

300,000  -  -  - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนนลูกรัง)

(ประปา)

ที่ โครงการ
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106 โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายประปาภายในหมู่ที่ 7 ระยะทาง 
1,000 เมตร

- - - - 250,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

107 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 7

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                          
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด      
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

108 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

อุดหนุนการไฟฟ้ากบินทร์บุรี ในการขยาย
เขตไฟฟ้าขยายไฟฟ้าภายในหมู่ที่ 7 
ระยะทาง 500 เมตร

- - - - 350,000 ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

109 โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน
 หมู่ที่ 7

เพื่อใช้ในการประชุม ต่างๆ
และรองรับการ ใช้บริการ
ของ หน่วยงานและ 
บุคคลภายนอก

ปรับปรุงอาคาร คสล. ชั้นเดียว จ านวน 1 
หลัง

- - - 350,000 - ร้อยละของ
การ ใช้ห้อง

ประชุม เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกและ มี
พื้นที่รองรับ

การ ใช้บริการ
อย่าง เพียงพอ

กองช่าง

110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
 สายบ้านนางปิ่น ทีประต้ิวถึงทาง
แยกถนนชะเอิม-บ้านโนนต่อ

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาวรวม  
600 เมตร ด าเนินการ ระยะทางยาว ปีละ
 200 ม.ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.
ก าหนด ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

400,000 400,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 
8 สายจากบ้านนางค าพวง พันธ์
เจริญถึงที่นานางกวยฯ บ้านโมกสูง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 400 
เมตร. ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.
ก าหนด ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

1,500,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(ถนน คสล.)
หมู่ที่ 8

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ไฟฟ้า)

(อาคาร)
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112 โครงการก่อสร้างเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 
8 สายจากบ้านนางค าพวง พันธ์
เจริญถึงที่นานางกวยฯ บ้านโมกสูง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 400 
เมตร. ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.
ก าหนด ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

1,500,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านโคกกรวด หมู่
ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวังปีรู หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

115 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านบ้านนางค าพวง  พันธ์เจริญ 
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางลงหนองแขนนาง หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 354,500 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางลงหนองแขนนาง หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 2 ช่วง          
 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง  4  เมตร  ความยาว
 108  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร        
  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 61 
เมตร พร้อมหูช้างและลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพ

- - 400,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางลงหนองแขนนาง หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
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119 โครงการก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง
ภายในหมู่ที่ 8 สายจากบ้าน ส.
อบต.ธนวัฒน์ ค าลือถึงที่ท า
การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 4 กม. 
ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด 
ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

2,000,000  -  -  - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

120 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 (บริเวณ
ซอยบ้านนางอินทร์)

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 200  เมตร หนาเฉล่ีย 0.50  
เมตร

- 60,000 - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

121 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่าปีงบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

 - สายบ้านวังปีรู ได้สะดวก

 - สายทางลงหนองแขนนาง
 - สายบ้านโคกกรวด

122 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อความสะดวกและปลอดภัยซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังขนาด - 80,000 - - มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับ กองช่าง
สายภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าบ้าน แก่ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200 เมตร ตามแบบ ความสะดวกและ

นายชุมพล บรรเทากิจ) หมู่ที่ 8 ความมั่นคงแข็งแรง หนา 0.30 เมตร พร้อมงานตีป่า ปลอดภัย

4 ชั่วโมง
123 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย

ข้างผู้ช่วยเผือก
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 200  เมตร หนาเฉล่ีย 0.50  
เมตร

- - - - 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

124 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ปรับปรุงระบบกรองน้ าส าหรับประปา
หมู่บ้าน

- - - 150,000 - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

125 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อ
ใช้ดึงน้ า

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ใช้ส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

- - - - 450,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนนลูกรัง)

(ประปา)
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126 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
พื้นที่หมู่ที่ 8 สายจากบ้านวังปิรู
ถึงบ้านโมคสูง

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

จ านวน 1 สายต่อปี รายละเอียดปรากฎ
ตามโครงการย่อยที่แนบ

200,000  -  -  - - ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

127 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  8  ต าบลวังดาล

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าถนนภายในหมู่ที่ 8 
ระยะทางรวมประมาณ  700  เมตร

- 350,000 - - - ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

128 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ     
 หมู่ที่ 8

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                           
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

129 ขยายเขตไฟฟ้าทางลงหนองแขนนางเพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

อุดหนุนการไฟฟ้ากบินทร์บุรี ในการขยาย
เขตไฟฟ้าขยายไฟฟ้าภายในหมู่ที่ 8 
ระยะทาง 500 เมตร

- - - - 350,000 ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

130 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโมกสูง เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

อุดหนุนการไฟฟ้ากบินทร์บุรี ในการขยาย
เขตไฟฟ้าขยายไฟฟ้าภายในหมู่ที่ 8 
ระยะทาง 500 เมตร

- - - - 350,000 ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

131 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์
ตข้ามคลองหมู่ที่ 8 พื้นที่นาครูชัช
 จันทร์ดี

1) เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาระบบระบายน้ า  2) 
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
ข้ามไปมาได้ด

จ านวน 1 แห่ง /ปี ยาว 430 เมตร,ขนาด
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 
รายละเอียดตามโครงการย่อยที่แนบ

200,000  -  -  - -  จ านวนแห่งและ
ความยาว หน่วย
เมตร , ร้อยละ
ของประชาชนที่

พึงพอใจ

ระบายน้ าได้
และประชาชน
สามารถ
เดินทางข้ามไป
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

132 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมูที่ 8

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 1.วางท่อระบายน้ าบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 
2.วางท่อระบายน้ าบริเวณหนองแขนนาง

- - - 150,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือนที่มีลด
น้ าท่วมขังเพิ่ม 
มากขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

ที่ โครงการ

(ไฟฟ้า)

(ท่อระบายน้ า)

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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133 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม
ระบายน้ า บริเวณคลองขี้นาค หมู่
ที่ 8

เพื่อการคมนาคมที่ สะดวก
และป้องกันน้ าท่วมขัง

ก่อสร้างท่อเหล่ียมระบายน้ า บริเวณคลอง
ขี้นาค ความยาวคลองประมาณ 20 เมตร

- - - - 400,000 ประชาชน มี
ความพึง พอใจ
และสะสวก 
สบายในการ 
เดินทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

134 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคุ้ม
โคกกรวดและบ้านโมกสูง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 1.วางท่อระบายน้ าคุ้มโคกกรวด             
2.วางท่อระบายน้ าบ้านโมกสูง

- - - 150,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือนที่มีลด
น้ าท่วมขังเพิ่ม 
มากขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

135 โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน 
บ้านโมคสูง หมู่ที่ 8

1)เพื่อทดแทนหลังเก่าที่
สภาพช ารุด 2) เพื่อขยาย
พื้นที่การรองรับปริมาณ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
มากขึ้น

ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว จ านวน 1 
หลัง

100,000  -  -  - -  จ านวนแหง่/
ขนาดที่ก าหนด
 , ร้อยละของ
ประชาชนที่พงึ

พอใจ

มีพื้นที่ศาลา
กลางบา้นที่
ใหญ่เพิ่มขึ้น 
และ
ประชาชนมี
ความพงึพอใจ

กองช่าง

136 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้โดยสารริมทาง หมู่ที่ 8

1) เพื่อให้ประชาชนที่เดิน
ทางผ่านไปมามีศาลาที่พักที่
แข็งแรงทนทานเพื่อหลบ
แดดฝน และนั่งพักเหนื่อย 
 2) เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จ านวน 1 แห่ง /ปี,ขนาดตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ก าหนด รายละเอียดตาม

โครงการย่อยที่แนบ

100,000  -  -  - -  จ านวนแห่ง ,
 ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

มีศาลาที่พัก
แข็งแรง
ทนทานอยู่ได้
นานขึ้นเพื่อ
หลบแดดฝน 
และนั่งพัก
เหนื่อย

กองช่าง

137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 9 สาย
จากบ้านหนองตาสาถึงบ้านหนอง
อีจู้

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 90 เมตร
 กว้าง 5 เมตรหรือ ขนาดตามแบบ

มาตรฐาน อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด
โครงการย่อยที่แนบ

300,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

หมู่ที่ 9
(ถนน คสล.)

(อาคาร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 9 สาย
จากบ้านหนองตาสาถึงบ้านใหม่

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 29 เมตร
 กว้าง 4 เมตรหรือ ขนาดตามแบบ
มาตรฐาน อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด
โครงการย่อยที่แนบ

100,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 9 สาย
จากบ้านหนองตาสาถึงบ้านใหม่

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 29 เมตร
 กว้าง 4 เมตรหรือ ขนาดตามแบบ
มาตรฐาน อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด
โครงการย่อยที่แนบ

100,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 9 สาย
จากบ้านหนองตาสาถึงบ้านใหม่

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 29 เมตร
 กว้าง 4 เมตรหรือ ขนาดตามแบบ
มาตรฐาน อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด
โครงการย่อยที่แนบ

100,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 9 สาย
จากบ้านนางจุฑารัตน์ พิกุลเงินถึง
บ้านนางจันทรา ทาเจริญ

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 55 เมตร
 กว้าง 4 เมตรหรือ ขนาดตามแบบ

มาตรฐาน อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด
โครงการย่อยที่แนบ

200,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายพัด ช่าง
สลัก ถึงบ้านนายบุญมา อุตสาห์ 
หมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 665 
เมตร กว้าง 5 เมตรหรือ ขนาดตามแบบ
มาตรฐาน อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด

โครงการย่อยที่แนบ

3,000,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองอีจู้ หมู่ที่ 9 
ต.วังดาล เชื่อมหมู่ที่ 4 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 174  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 432,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองตาสา - 
หนองอีจู้ หมู่ที่ 9 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 103 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- 257,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
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145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 
176 เมตร จากบ้านนางจ ารอง 
จูมมาน ถึงบ้านนายบุญมา อุตสาห์

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 175 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - 407,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนายสมบุญ 
เพียราด ถึงบ้าน น.ส.วิภาพรรณ 
โถสโมสร หมู่ที่ 9 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

147 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนายสมบุญ 
เพียราด ถึงบ้าน น.ส.วิภาพรรณ 
โถสโมสร หมู่ที่ 9 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - - - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

148 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่าปีงบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐานต

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

 - สายหลังศาลากลางบ้าน ได้สะดวก

 - สายบ้านนางวิภาวรรณ

149 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นแอสฟัสติกคอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
4 เมตร ความยาว 373 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร

- 820,000 - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐานตาม
แบบ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

150 โครงการติดต้ังถังแชมเปญ ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ติดต้ังถังแชมเปญ ระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาด 20  ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อม
ติดต้ังถังกรอง

- 450,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนนลูกรัง)

(ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต)

(ประปา)
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151 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 9

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                          
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด    
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

152 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายเก้า 
เล็บครุฑ ถึงบ้านนางสาวละออง 
พวงจ าปา

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ า
 ขนาด Ø 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

- - - 150,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือนที่มีลด
น้ าท่วมขังเพิ่ม 
มากขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

153 โครงการวางท่อระบายน้ าลอด
ถนนสายหนองอีจู้ หมู่ที่ 9 ต าบล
วังดาล เชื่อมหมู่ที่ 8 ต าบลบ้าน
หอย

เพื่อระบายน้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขังถนน

วางท่อลอดถนน ขนาด Ø 0.80 เมตร 
จ านวน 20 ท่อน พร้อมลงลูกรังทับหลังท่อ

- 80,000 - - - ปริมาณน้ าท่วม
ขังถนนลดลงร้อ

ละ 80

ประชาชนสัน
จรไป-มา ได้
สะดวก ลด
ปัญหาน้ าท่วม 
ขังถนน

กองช่าง

154 โครงการวางท่อระบายน้ า จาก
บ้านนายเก้า เล็บครุฑ ถึงบ้าน
นายมณี โพธิ์ลอย

เพื่อระบายน้ าและป้องกัน
น้ าท่วมขังถนน

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ า
 ขนาด Ø 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

- - - - 150,000 ปริมาณน้ าท่วม
ขังถนนลดลงร้อ

ละ 80

ประชาชนสัน
จรไป-มา ได้
สะดวก ลด
ปัญหาน้ าท่วม 
ขังถนน

กองช่าง

155 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ต่อเติม)บ้านนายบุญ
เรือง ภายในหมู่ที่ 10 สายบ้าน
สวน

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง รวมระยะทางยาว 500 
เมตร ด าเนนิการป ี61-62 ระยะทางยาวปลีะ 
200 ม. และป ี63 ระยะทางยาว 100 ม. 
หรือ ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด 
ตามรายละเอยีดโครงการยอ่ยที่แนบ

300,000 300,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

156 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายสวาท  หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 150 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 461,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ไฟฟ้า)

(ท่อระบายน้ า)

(ถนน คสล.)
หมู่ที่ 10
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157 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

490,000 490,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

158 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวังดาลหมู่ที่ 
10 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - 375,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

159 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวังดาลหมู่ที่ 
10 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

160 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านวังดาลหมู่ที่ 
10 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

- - - - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

161 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร - - - 375,000 - ถนนคอนกรีตเสริม มีถนน คสล. ที่ กองช่าง
เหล็กสายบ้านไร่ ซอยบ้าน สัญจรไป – มา ได้สะดวก ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เหล็ก จ านวน ประชาชนสามารถ

นายวินัย ไชยฤทธิ์ หมู่ที่ 10 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๑ เส้น สัญจรไป – มา 

ต าบลวังดาล ได้สะดวก

162 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร - - - - 375,000 ถนนคอนกรีตเสริม มีถนน คสล. ที่ กองช่าง
เหล็กสายบ้านไร่ ซอยบ้าน สัญจรไป – มา ได้สะดวก ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เหล็ก จ านวน ประชาชนสามารถ

นายวินัย ไชยฤทธิ์ หมู่ที่ 10 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๑ เส้น สัญจรไป – มา 

ต าบลวังดาล ได้สะดวก

153 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร - - - 375,000 - ถนนคอนกรีตเสริม มีถนน คสล. ที่ กองช่าง
เหล็กสายบ้านสวน ซอยบ้าน สัญจรไป – มา ได้สะดวก ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เหล็ก จ านวน ประชาชนสามารถ

นายสวาท หมู่ที่ 10 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๑ เส้น สัญจรไป – มา 

ต าบลวังดาล ได้สะดวก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่
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164 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร - - - - 375,000 ถนนคอนกรีตเสริม มีถนน คสล. ที่ กองช่าง
เหล็กสายบ้านสวน ซอยบ้าน สัญจรไป – มา ได้สะดวก ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เหล็ก จ านวน ประชาชนสามารถ

นายสวาท หมู่ที่ 10 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๑ เส้น สัญจรไป – มา 

ต าบลวังดาล ได้สะดวก

165 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนสามารถ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร - - - - 350,000 ถนนคอนกรีตเสริม มีถนน คสล. ที่ กองช่าง
เหล็กสายบ้านสวน - หนองโปร่ง สัญจรไป – มา ได้สะดวก ความยาว 150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เหล็ก จ านวน ประชาชนสามารถ

 หมู่ที่ 10 ต าบลวังดาล เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๑ เส้น สัญจรไป – มา 

ได้สะดวก

166 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังรอบบา้น
วงัดาล หมู่ที่ 10 สายจากบา้นนาย
เล้ียงถึงบา้นคอสะพานวงัดาล

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 700 เมตร 
ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด ตาม

รายละเอยีดโครงการยอ่ยที่แนบ

-  -  -  - 500,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

167 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังภายใน 
หมู่ที่ 10 สายจากบา้นนางประไพถึง
บา้นนายบญัญัติ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 5,000 เมตร
 ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด ตาม

รายละเอยีดโครงการยอ่ยที่แนบ

4,000,000  -  -  - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

168 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บา้นที่ช ารุด
เสียหายระหวา่ปงีบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

 - สายบา้นสวน - หนองโปร่ง ได้สะดวก

 - สายรอบบา้นวงัดาล

 - สายบา้นสวน - หนองยายญวน

 - สายบา้นสวน - ม.3

 - สายซอยเริงล้ า

 - สายบา้นนายถาวร ยะหตัตะ - บา้นไร่

 - สายบา้นผู้ใหญ่ทองใบ

169 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังสาย
ภายใน หมู่ที่ 10  สายบา้นสวน - 
บา้นไร่

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

กอ่สร้างถนนลูกรังขนาดกวา้ง 5 เมตร ความ
ยาว 4,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร

-                  - - 440,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(ถนนลูกรัง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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170 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่ที่ 10  สายบ้านสวน - 
บ้านหนองยายญวณ

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 3,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร

- - - 975,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

มีถนน คสล. 
ที่ประชาชน

สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

171 โครงการยกระดับถนนลูกรังสาย
หน้าบ้านนายประนอม ศรีตระเวน
 – อ่างประมง หมู่ที่ 10 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 3 
เมตร ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.80 เมตร                                     
 2) วางท่อระบายน้ าขนาด ø 0.40 ม. 
จ านวน 1 จุดๆ ละ 5 ท่อน

51,000 - - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

มีถนน คสล. 
ที่ประชาชน

สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

172 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง - 300,000 - - - มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลูกรังสายภายในหมู่ที่ 10 (สายบ้านแก่ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี 5 เมตร ความยาว 550 เมตร ขยายผิว มาตรฐาน ความสะดวกและ

สวน - หนองโปร่ง) ความมั่นคงแข็งแรง จราจร พร้อมวางท่อระบายน้ า ตามแบบ ปลอดภัย

173 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อความสะดวกและปลอดภัยซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง จ านวน 3 ช่วง - 137,000 - - มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับ กองช่าง
สายบ้านสวน - บ้านไร่ หมู่ที่ 10 แก่ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร ตามแบบ ความสะดวกและ

ความมั่นคงแข็งแรง หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร พร้อมวางท่อลอดถนน ปลอดภัย

Ø 0.80 เมตร จ านวน 2 ท่อน
ช่วงที่ 2 ถนนเดิมกว้าง 3.5 เมตร ยาว 225 
เมตร ขยายความกว้างถนน จากเดิม กว้าง 
3.5 เมตร เป็น 5 เมตร และถมดินหนา 
0.30 เมตร + ลูกรัง 0.20 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 219 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 
 - พร้อมตีป่า 12 ชั่วโมง

174 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบล  
วังดาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

วางท่อประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 900 เมตร

- - 166,800 - - ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ประปา)



94
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

175 โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 3 
เฟส ภายในหมู่ที่ 10  ต าบลวัง
ดาล

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

ติดต้ังหม้อแปลงระบบขนาด 30 กิโล
โวลท์-แอมป์ จ านวน 3  จุด  ระยะทางรวม 
 10   กม.  ดังนี้                                
   1.ถนนสายบ้าน สวน -  บ้านไร่            
 2.ซอยบ้านนายถวิล  กาทอง               
3.ถนนทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
ต าบลวังดาล

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

176 โครงการอุดหนุการไฟฟ้ากบินทร์
บุรีเพื่อเพิ่มแรงดัน ระบบไฟฟ้า
ภายในครัวเรือนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 ต าบลวังดาล

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

อุดหนุการไฟฟ้ากบินทร์บุรีเพื่อเพิ่มแรงดัน 
ระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้า

- - 350,000 - - ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

177 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 10

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                            
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

178 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
โคกก่อง ซอย 2 หมู่ที่ 11  ต าบล
วังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
และวางท่อระบายน้ า

- 354,500 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ท่าสนามทอง หมู่ที่ 11  ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 700  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(ไฟฟ้า)

(ถนน คสล.)
หมู่ที่ 11

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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180 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
โคกก่อง ซอย 1 (ซอยบ้านนายสุร
ศักด์ิ มนตรี) หมู่ที่ 11  ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 2 ช่วง           
  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง  4  เมตร  ความยาว
 40  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร          
   ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร                                             
พร้อมหูช้างและลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 250,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

181 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
โคกก่อง ซอย 2 หมู่ที่ 11  ต าบล
วังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
และวางท่อระบายน้ า

- - 375,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

182 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
โคกก่อง ซอย 2 หมู่ที่ 11  ต าบล
วังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
และวางท่อระบายน้ า

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

183 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
โคกก่อง ซอย 2 หมู่ที่ 11  ต าบล
วังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
และวางท่อระบายน้ า

- - - - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

184 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
โคกก่อง ซอย 1 หมู่ที่ 11  ต าบล
วังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
และวางท่อระบายน้ า

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

185 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
 หมู่ที่ 11 สายทางสาธารณะ
ผ่านพื้นที่นายสมชาย

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 1 เส้นทาง ระยะทางยาว 300 
เมตร ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.
ก าหนด ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

-  -  - 300,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนนลูกรัง)
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186 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน ไม่เปน็

หลุม - บ่

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

 - สายท่าสนามทอง ได้สะดวก

 - สายบ้านโคกเสม็ด

 - สายซอยทางเข้าบ้านนายประมวล - สาย
ซอยสวนปาล์ม

187 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
สายหลังโรงเรียนวัดรัตนชมภู      
 หมู่ที่ 11  ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 220 เมตร ความสูงเฉล่ีย 0.60 
เมตร พร้อมปรับพื้นที่

- - 102,000 - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน ไม่เปน็

หลุม - บอ่

มีถนนที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

188 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส เพื่อความสะดวกและปลอดภัยปรับปรุงถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 280 - 482,000 - - มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายเล่ียง แก่ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี เมตร หนา 5 เซนติเมตร ตามแบบ ความสะดวกและ

หมู่บ้าน ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย

189 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส เพื่อความสะดวกและปลอดภัยปรับปรุงถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 280 - - 500,000 - - มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายเล่ียง แก่ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี เมตร หนา 5 เซนติเมตร ตามแบบ ความสะดวกและ

หมู่บ้าน ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย

190 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ ่หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จ านวน 1 แห่ง 800,000  -  -  - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

191 โครงการจัดซ้ือถังพักน้ าใส ขนาด
บรรจุ 25,000 ลิตร หมู่ที่ 11 
ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

1. จดัซ้ือถังพกัน้ าใส ขนาดบรรจ ุ35,000 
สิตร จ านวน 1 ใบ  2. จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง ขนาด 3 นิ้ว 3 แรง จ านวน 1 เคร่ือง 
3. ติดต้ังลูกลอย จ านวน 1 ชุด 4. กอ่สร้าง
สถานที่ติดต้ังถังพกัน้ าใส

- 380,000  -  - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

192 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า
ส าหรับประปา หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตระบบทอ่เมนประปาหมู่บา้น            
 - ช่วงที่ 1 จากบา้นผู้ช่วย จริาพร ค าภริมภ ์
ระยะทางประมาณ 3,200 เมตร                 
   - ช่วงที่ 2 จากบา้นนายสมชาย กองค า ถึง
ทางรถไฟ บา้นนางกฐิน แพนลา ระยะทาง
ประมาณ 850 เมตร

- 600,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนนลาดยาง)

(ประปา)
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193 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 - 500,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลวังดาล บริโภคอย่างเพียงพอ  ต าบลวังดาล ดังนี้ ครัวเรือนมีน้ า อุปโภคบริโภค

1.ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ ารูปทรงแซมเปญ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ

2.ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก เพิ่มขึ้น

3.งานขยายเขตประปา
4.งานไฟฟ้า
5.จัดซ้ือพร้อมติดต้ังปั้มหอยโข่ง ขนาด
3 แรง จ านวน 1 ตัว

194 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค ช่วงที่ 1 วางท่อ pvc  ขนาด 3 นิ้ว - 130,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ประปา หมู๋ที่ 11 บริโภคอย่างเพียงพอ ระยะทาง 700 เมตร ครัวเรือนมีน้ า อุปโภคบริโภค

ช่วงที่ 2 วางท่อ pvc  ขนาด 3 นิ้ว อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ

ระยะทาง 150 เมตร เพิ่มขึ้น

195 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า
ส าหรับประปา หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน - 600,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

- ช่วงที่ 1 จากบ้านผู้ช่วย จิราพร ค าภิรมภ์ 
ระยะทางประมาณ 3,200 เมตร

ครัวเรือนมีน้ า 
อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

- ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสมชาย กองค า ถึง
ทางรถไฟ บ้านนางกฐินแพนลา ระยะทาง
ประมาณ 850 เมตร

เพิ่มขึ้น

196 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 11

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                           
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

197 โครงการอุดหนุการไฟฟ้ากบินทร์
บุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่
ที่ 11 ต าบลวังดาล

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

อุดหนุการไฟฟ้ากบินทร์บุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

- - 800,000 - - ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ไฟฟ้า)
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198 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 
11

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

1.วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักภายใน
หมู่บ้าน 2.วางท่อระบายน้ าลอดถนน
ภายในหมู่บ้าน

- 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน ครัวเรือน
 ที่มีลดน้ าท่วมขัง
เพิ่ม มากขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

199 โครงการขุดลอกและวางท่อ
ระบายน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมถนนสายโคกก่อง ซอย 1 หมู่
ที่ 11

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ าขนาด ø 0.40 ม. จ านวน
 79 ท่อน พร้อมบ่อพัก

135,000 - - - - ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือนที่ลด
น้ าทว่มขังเพิ่ม
มากขึ้น

ป้องกัน
ปัญหาน้ า
ท่วมขังได้

กองช่าง

200 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 (สายบ้านโคก)

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 490,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

201 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ข้างวัดหนองจิก หมู่ที่ 12 ต าบล
วังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ความยาว 50  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร

125,900 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

202 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ตรอกหอยโข่ง หมู่ที่ 12 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - 375,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

203 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ตรอกหอยโข่ง หมู่ที่ 12 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(ท่อระบายน้ า)

(ถนน คสล.)
หมู่ที่ 12

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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204 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ตรอกหอยโข่ง หมู่ที่ 12 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

205 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายแดง โอสถานนท์ หมู่ที่ 
12 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

206 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายแดง โอสถานนท์ หมู่ที่ 
12 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

207 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
เกษตรแปลงใหญ ่หมู่ที่ 12 
ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 140 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 350,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

208 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ข้างวัด - กุดเขมร หมู่ที่ 12 
ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 375,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

209 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางทองล้น หมู่ที่ 12 ต าบล
วังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาว
 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 375,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

210 โครงการเทลูกรังยกระดับถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สาย
หนองบัวน้อย หมู่ 12 เชื่อมหมู่ 5

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน  1 เส้นทาง ระยะทางยาว 1,000 
เมตร หรือ ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.

ก าหนด ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

3,000,000  -  -  - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ถนนลูกรัง)
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211 โครงการขยายถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สายวัดหนองจิก

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ขยายถนนลูกรังจากเดิมกว้าง 3 เมตร เป็น
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร

 - -  - 1,000,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

212 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านยายเนียง หมู่ที่ 12 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 197 เมตร ความสูงเฉล่ีย 0.55 
เมตร

- - 72,000 - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

มีถนนที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

213 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

 - สายเนินบก ได้สะดวก

 - สายข้างวัดหนองจิก - กุดเขมร
 - สายบ้านโคก - คลองมะดัน
 - สายตรอกหนอยโข่ง
 - สายเนินขาม

214 โครงการขยายระบบประปาและ
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

1.ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านที่ช ารุด
เสียหายระหว่างปีงบประมาณเพื่อให้
สามารถใช้งานตามปกติ 2.ขยายเขตประปา
 ระยะทาง 1,000 เมตร

- - - 300,000 - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

215 โครงการสร้างถังส ารองน้ าประปา
ที่บ้านหนองยายญวณ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

สร้างถังส ารองน้ าประปา จ านวน 1 ถัง - - - - 300,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

216 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด 1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - 250,000 - - - ร้อยละ 70 ของ อุบัติเหตุและ กองช่าง

ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เสียงในพื้นที่ให้เกิดปลอดภัย เดิมที่ช ารุดเสียหาย ประชาชนเกิดความ อาชญากรรมบริเวณ

หมู่ที่ 12 ของประชาชน 2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 38 จุด ปลอดภัยเพิ่มขึ้น จดุเส่ียงลดลง

3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ไฟฟ้า)

(ประปา)
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217 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 12

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                            
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

218 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า จ านวน 4 จุด - 51,400 - - - ร้อยละหรือจ านวน ป้องกันปัญหาน้ า กองช่าง
หมู่ที่ 12 แก่ประชาชน 1. บริเวณที่นา นางนาง ค าภา ครัวเรือนประชาชนท่วมขังได้

2 บริเวณที่นา นางนาง ค าภา ที่มีลดน้ าท่วมขังเพิ่ม 

3. บริเวณบ้านนายสมนึก มากขึ้น

4. บริเวณตรอกหอยโข่ง

219 โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณ
คลองมะดัน หมู่ที่ 12 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ าขนาด ø 1.00 ม. จ านวน
 1 จุดๆ ละ 10 ท่อน

22,600 - - - - ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือนที่ลดน้ า
ท่วมขังเพิ่มมาก
ขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

220 โครงการก่อสร้างศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12

 1)เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
จัดท ากิจกรรมส่วนรวม
ร่วมกัน                        
 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น

ก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม คสล. ชั้น
เดียว จ านวน 1 หลัง

- - 400,000 - - ศาลาจ านวน 
1 หลัง

มีพื้นที่ศาลา
กลางบา้นที่
ใหญ่เพิ่มขึ้น 
และ
ประชาชนมี
ความพงึพอใจ

กองช่าง

221 โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานที่ เพื่อรองรับการก่อสร้างสนาม ขนาดความกว้าง 60 เมตร ความยาว 60 - 462,000 - - - ร้อยละของสถานที่ส่งเสริมการออก กองช่าง
ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 12 กีฬาส าหรับออกก าลังกาย เมตร หนา 0.35 เมตร ออกก าลังกาย ก าลังกาย การกีฬา

ของประชาชน ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

(ท่อระบายน้ า)

(อาคาร)

(สนามกีฬา)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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222 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน  1 แห่ง ขนาดตามแบบมาตรฐาน 
อบต.ก าหนด ตามรายละเอียดโครงการ

ย่อยที่แนบ

350,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

223 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 200  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 490,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

224 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายพรมแสง -
หนองคร้อ หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 134 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - 400,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

225 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายพรมแสง -
หนองคร้อ หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 140 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 434,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

226 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายไพรัฐ 
ขวัญทอง หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ความยาว 140 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 434,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

227 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบวกหมู
ตรงหน้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ความยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 350,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

228 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหนองโคลน 
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ความยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 350,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(ถนน คสล.)
หมู่ที่ 13

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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229 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่างปีงบประมาณ

100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร

กองช่าง

 - สายบ้านนายบุญ-ท่าสนามทอง ไป – มา

 - สายตรอกระเวียง - ม.10 ได้สะดวก

 - สายสะพานด า - ม.1
 - สายรอบบ้านหนองโคลน

230 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าด่ืม
 หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบกรองน้ าด่ืมส าหรับหมู่บ้าน 
จ านวน 1 ชุด

- - - - 350,000 ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

231 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 13

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                            
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

232 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์
ตข้ามคลองยาง หมู่ที่ 13

1) เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาระบบระบายน้ า     
 2) เพื่อให้ประชาชน
เดินทางข้ามไปมาได้ด

จ านวน 1 แห่ง /ปี ยาว 430 เมตร,ขนาด
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ก าหนด 
รายละเอียดตามโครงการย่อยที่แนบ

200,000  -  -  - -  จ านวนแห่งและ
ความยาว หน่วย
เมตร , ร้อยละ
ของประชาชนที่

พึงพอใจ

มีบล็อคคอน
เวร์ิตให้ระบาย
น้ าได้และ
ประชาชน
สามารถ
เดินทางข้ามไป
มาได้สะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

233 โครงการวางท่อระบายน้ าหน้า
ข้ามคลองยาง หมู่ที่ 13

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักข้ามคลองยาง - - - 200,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน ครัวเรือน
 ที่มีลดน้ าท่วมขัง
เพิ่ม มากขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

(ไฟฟ้า)

(ท่อระบายน้ า)

(ถนนลูกรัง)

(ประปา)

ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา



104
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

234 วางท่อระบายน้ าหน้าบ้านนาย
บ ารุง ติระวัฒน์

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อ - - - - 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน ครัวเรือน
 ที่มีลดน้ าท่วมขัง
เพิ่ม มากขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

235 โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 13

เพื่อใช้ในการประชุม ต่างๆ
และรองรับการ ใช้บริการ
ของ หน่วยงานและ 
บุคคลภายนอก

ปรับปรุงอาคาร คสล. ชั้นเดียว จ านวน 1 
หลัง

- - - 350,000 - ร้อยละของ
การ ใช้ห้อง

ประชุม เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
 ความสะดวก
และ มีพื้นที่

รองรับการ ใช้
บริการอย่าง 

เพียงพอ

กองช่าง

236 โครงการปูกระเบื้องภายในศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

เพื่อใช้ในการประชุม ต่างๆ
และรองรับการ ใช้บริการ
ของ หน่วยงานและ 
บุคคลภายนอก

ปูกระเบื้องภายในอาคาร คสล. - - - - 100,000 ร้อยละของ
การ ใช้ห้อง

ประชุม เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
 ความสะดวก
และ มีพื้นที่

รองรับการ ใช้
บริการอย่าง 

เพียงพอ

กองช่าง

237 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 สายจากสามแยก
ถนนลาดยางหน้าบ้านนางสมจิตร
 ก่องช่างถึงฝายน้ าล้น

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร
หรือขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด
 ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

1,000,000  -  -  - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

238 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 สายจากบ้านนายวิเชียร พรม
ศรีถึงบ้านนางสายบัว วิเทห์

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร
หรือขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด
 ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

500,000  -  -  - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

239 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 สายจากต้นเปลือย ถึงบ้าน
นางละมัย น้อยแสง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร
หรือขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด
 ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

500,000  -  -  - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

หมู่ที่ 14 

(อาคาร)

(ถนน คสล.)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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240 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองผักกระเฉด
หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 172 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - 400,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

241 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองผักกระเฉด
หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 172 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 400,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

242 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางสมจิตรถึง
บ้านดงบัง หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 120  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 370,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

243 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านโนนเจริญ หมู่
ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 130  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 400,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

244 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านตาดาวถึงหนอง
โพรง หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 380,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

245 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางสุวรรณ 
ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 380,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

246 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่าปีงบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

 - สายหนองผักกระเฉด ได้สะดวก

 - สายบ้านนางน้อย หมอกผา
 - สายบ้านนายพินัย ติระวัฒน์

(ถนนลูกรัง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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 - สายบ้านนางสมจิต กองช่าง
 - สายประปาบ้านใหม่โนนเจริญ
 - สายคลองห้วยหนองแคลน

247 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บริเวณ
โรงสีชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จ านวนแห่ง/ปี  รายละเอียดปรากฎตาม
โครงการย่อยที่แนบ

100,000  -  -  - - ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

248 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า
ส าหรับประปาหมู่บ้าน ไปหนอง
ผักกระเฉด หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 1,000 เมตร

- - - 150,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

249 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 14

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                            
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

250 วางท่อระบายน้ าที่นายสุชาติ กอง
ช่าง ข้างศาลปู่ตา

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก - - - - 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวน ครัวเรือน
 ที่มีลดน้ าท่วมขัง
เพิ่ม มากขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

251 โครงการขุดลอกสระน้ าศาลตาปู่ 
หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขุดลอกสระน้ า และขยายสระน้ า ที่ใช้เพื่อ
การผลิตน้ าประปา หมู่บ้าน

- 470,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน 

ครัวเรือนมีน้ า 
อุปโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ า
 อุปโภค

บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

(ประปา)

(ขุดลอก)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ไฟฟ้า)

(ท่อระบายน้ า)
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252 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 สายจากบ้านนายวิจิตร เกิด
มงคลถึงถนนชลประทาน

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร
หรือขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด

 ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

200,000  -  -  - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

253 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 สายจากถนนเข้าบ้านโคก
กระชายถึงบ้านโคกกระพง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร
หรือขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด

 ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

200,000  -  -  - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

254 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 สายจากหมู่บ้านเกาะแดงถึง
ประปา

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวมยาว 1,000 
เมตร ด าเนินการปี 61-63 ปีละ 300 

เมตร และปี 64 ระยะทาง 100 เมตรหรือ
ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด 
ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

600,000 600,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

255 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกกระชาย หมู่ที่
 15

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 461,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

256 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกเกาะแดง หมู่
ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 461,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

257 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านเกาะแดง ถึง 
หนองแขนนาง หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 461,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(ถนน คสล.)
หมู่ที่ 15

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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258 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากทางเข้าวัดเกาะแดงถึง
หมู่บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - 461,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

259 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายประมูล 
ถึงบ้าน นางดลภา โคกกระชาย

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 380,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

260 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางแสง ถึง
บ้าน นางจ าปี เกาะแดง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 380,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

261 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต้นมะขามใหญซ่อย
บ้านนายนรินทร์ ถึงบ้านนายหมุน

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 380,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

262 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยข้างวัด ข้าง
โรงเรียน เชื่อมทางราดยาง สถานี
รถไฟบ้านเกาะแดง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 380,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

263 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในบ้านเกาะแดง 
จากซุ้มประตูทางเข้าวัดถึง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ความยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 380,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

264 โครงการเสริมลูกรังไหล่ทาง บ้าน
โคกกระชาย หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านที่
ช ารุด เสียหาย ภายในหมู่บ้าน

- 100,000 - - - ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง
(ถนนลูกรัง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



109
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

265 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่าปีงบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

 - สายบ้านโคกกระพง ได้สะดวก

 - สายบ้านโคกกระชาย
 - สายบ้านเกาะแดง - หนองแขนนาง

266 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส เพื่อความสะดวกและปลอดภัยปรับปรุงถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 860 - - - 500,000 - มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับ กองช่าง
ฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี เมตร หนา 5 เซนติเมตร ตามแบบ ความสะดวกและ
รอบหมู่บ้าน ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย

267 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส เพื่อความสะดวกและปลอดภัยปรับปรุงถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,160 - 500,000 - - - มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับ กองช่าง
ฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี เมตร หนา 5 เซนติเมตร ตามแบบ ความสะดวกและ
โคกกระชาย ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย

268 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส เพื่อความสะดวกและปลอดภัยปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต - 500,000 - - - มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับ กองช่าง
ฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สาย แก่ผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมี กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ ความสะดวกและ
โคกกระชาย ความมั่นคงแข็งแรง หนา 5 เซนติเมตร ปลอดภัย

269 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

1. กอ่สร้างถังเหล็กเกบ็น้ ารูปทรงแชมเปญ  
จ านวน 1 ถัง

- 500,000 500,000 - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

กองช่าง

2. กอ่สร้างถังกรองสนมิเหล็ก  จ านวน 1 ถัง มีน้ า อุปโภคบริโภค บริโภคอย่าง

3. งานขยายเขตประปา เพิ่มขึ้น เพียงพอ

4. งานขยายเขตไฟฟา้

5. กอ่สร้างโรงเกบ็เคร่ืองสูบน้ า  จ านวน 1 หลัง

6. จดัซ้ือพร้อมติดต้ังปั๊มหอยโข่ง  ขนาด 3 แรง 
 จ านวน 2 ตัว

270 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 15

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟา้ส่องสวา่งเดิม
ที่ช ารุดเสียหาย                                   2.
ติดต้ังโคมไฟฟา้ถนน จ านวน 15 จดุ           3.
 ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟา้

- - - 100,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

(ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต)

(ประปา)

(ไฟฟ้า)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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271 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก บ้านเกาะแดง หมู่ที่ 15

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนภายใน
หมู่บ้านบ้านเกาะแดง

- - - 300,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน ครัวเรือน
 ที่มีการลดน้ า
ท่วมขังเพิ่ม มาก
ขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

272 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักหมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 15

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก - 400,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือนที่ลดน้ า
ท่วมขังเพิ่มมาก
ขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

273 โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
แยกซอย 2 บ้านนางเฉลา ถึง 
บ้านนายเฉียบ หมู่ที่ 15

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนภายใน
หมู่บ้านบ้านเกาะแดง แบบตัวยูรางน้ า

- - - - 300,000 ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือนที่ลดน้ า
ท่วมขังเพิ่มมาก
ขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

274 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 15 เกาะแดง โคกกระชาย 
(หนองแขนนาง)

เพื่อใช้ในการประชุม ต่างๆ
และรองรับการ ใช้บริการ
ของ หน่วยงานและ 
บุคคลภายนอก

ก่อสร้างศาลา คสล.  จ านวน  1  หลัง - - - 500,000 - ร้อยละของการ 
ใช้ห้องประชุม 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
 ความสะดวก
และ รองรับ

การ ใช้บริการ
อย่าง เพียงพอ

กองช่าง

275 โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร 
และป้ายจราจร หมู่ที่ 15

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา

ติดต้ังกระจกโค้งจราจร และป้ายจราจร 
ภายในหมู่บ้าน

- - - - 100,000 ลดอุบัติเหตุ
ร้อยละ 70

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

276 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองอีจู้
 หมู่ที่ 16 สายจากนายสมบุญ 
เพียรากถึงบ้าน น.ส.วัชรินทร์ ฯ

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตรหรือ
ขนาดตามแบบมาตรฐาน อบต.ก าหนด 
ตามรายละเอียดโครงการย่อยที่แนบ

600,000 - - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(อาคาร)

(ถนน คสล.)
หมู่ที่ 16 

(ท่อระบายน้ า)

(อ่ืนๆ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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277 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
16

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- 460,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

278 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองอีจู้ หมู่ที่ 16
 เชื่อม ม 4 ต าบล ดงบัง

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 100  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 246,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

279 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหนองอีจู้ หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 134  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - 400,000 - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

280 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหนองอีจู้ หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5  เมตร  
ความยาว 130  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - 400,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

281 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 16 - หมู่ที่
 9

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 150  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

- - - - 970,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

282 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ านวน 2 เส้นทาง คือ ซอยบา้นบญุลือฯ และ
ซอยบา้นนางเอื้องนภา หาญจา่ ระยะทางรวม
ยาว 700 เมตร ขนาดตามแบบมาตรฐาน 
อบต.ก าหนด ตามรายละเอยีดโครงการ

 -   -    -     500,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

283 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านที่
ช ารุดเสียหายระหว่าปีงบประมาณ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร

ไป – มา

กองช่าง

  - สายเจ้าอลังการ ได้สะดวก

  - สายหนองอีจู้ - หนองชุมหวาย
284 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนน

ลูกรังสายเจ้าอลังการ หมู่ที่ 
13,14,16 ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 3 ช่วง โดยมีลูกรังไม่
น้อยกว่า  2,520 ลบ.ม.

343,000 - - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

(ถนนลูกรัง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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285 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากหลังบ้านนางบุญยัง ไปบ้าน
นางประกอบ นางยม

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 200 เมตร ความสูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร

- - - 100,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

286 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
ซ่อมที่นางบุญเกิด

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 200 เมตร ความสูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร

- - - - 100,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

287 โครงการจัดซ้ือวัสดุส าหรับถัง
กรองน้ าประปา ส าหรับประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุกรองน้ าส าหรับถังกรอง
น้ าประปาหมู่บ้าน เช่น ทรายกรอง กรวด 
หิน ฯลฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา
ส าหรับประปาหมู่บ้าน

- 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

288 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า
ส าหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 1,000 เมตร

- 150,000 150,000 150,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

289 โครงการขยายท่อประปาเส้นเข้า
บ้านนางเพ็ญ - นางเอื้อยนภา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 1,000 เมตร

- - - 100,000 - ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

290 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
 16 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

- - - - 1,100,000 ร้อยละ 80ของ
 ประชาชนใน
พื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์

รองรับการใช้ 
ไฟฟา้อยา่ง 
เพยีงพอใน
หมู่บา้น

กองช่าง

291 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ัง
 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่
ที่ 15

เพื่อใช้ส่องสว่างถนนและจุด
เสียงในพื้นที่ให้เกิด
ปลอดภัยของประชาชน

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เดิมที่ช ารุดเสียหาย                           
2.ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน จ านวน 15 จุด     
 3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

- - - 100,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
บริเวณจดุเส่ียง
ลดลง

กองช่าง

(ประปา)

(ไฟฟ้า)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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292 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 16 จากบ้านหนอง
ชุมหวายถึงบ้านหนองอีจู้

1) เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาระบบระบายน้ า     
 2) เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ท่อขนาด 60 ซม. จ านวน 16 ท่อ.   300,000   -    -    -   จ านวนท่อและ
ขนาดกวา้ง ท่อ
เซนติเมตร , 
ร้อยละของ

ประชาชนที่พึง
พอใจ

มีระบบการ
ระบายน้ า 
และประชาชน
มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีเพิ่มขึ้น

กองช่าง

293 โครงการว่างท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.60  เมตร 
ภายในหมู่บ้าน จ านวน 3 จุดๆ ละ 8 ท่อน

- 35,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน 
ครัวเรือนที่ลดน้ า
ท่วมขังเพิ่มมาก
ขึ้น

ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขังได้

กองช่าง

294 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ า - 100,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน ป้องกันปัญหาน้ า กองช่าง
ระบายน้ า ภายในต าบลวังดาล แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 - 16 หมู่บ้านละ 1 โครงการ ครัวเรือนประชาชนท่วมขังได้

หมู่ที่ 1-16 ที่มีลดน้ าท่วมขังเพิ่ม 

มากขึ้น

295 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้ าหนองโคลน ต าบลวังดาล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ส่ิงแวดล้อมที่ดี

1. ก าจัดวัชพืชรอบอ่างเก็บน้ า               
2. ลงลูกรังซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ 
พร้อมยกระดับถนน

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความพอใจไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ
 50

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

296 โครงการติดต้ังเสียงไร้สายภายใน
ต าบลวังดาล

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ภานในต าบล

ติดต้ังเสียงไร้สายภายในต าบลวังดาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพอใจไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ
 50

ประชาชน
ได้รับข่าวที่ทั่วถึง

กองช่าง

297 โครงการขุดขยายสระน้ าด้านหลัง
 อบต.วังดาล เพื่อการประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขุดลอกสระน้ า และขยายสระน้ า ที่ใช้เพื่อ
การผลิตน้ าประปา หมู่บ้าน

- 500,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน 

ครัวเรือนมีน้ า 
อุปโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

298 โครงการจัดซ้ือถังพักน้ าใส เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างถังกรองและถังพักน้ าใสส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน

- 350,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน 

ครัวเรือนมีน้ า 
อุปโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

(ท่อระบายน้ า)

ภายในต าบล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



114
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

299 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการและ
เจ้าหน้าที่ อบต.วังดาล

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ก่อสร้างโรงจอดรถ จ านวน 2 หลัง - 475,000 - - - โรงจอดรถ 
จ านวน 2 หลัง

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัยมาก

ขึ้น

กองช่าง

300 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์    
อปพร. อบต.วังดาล

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เท คสล. ขนาดพื้นที่รวม 80 ตร.ม. ติดต้ัง
หนังคาจ านวน 1 งาน พร้อมปรุงภูมิทัศน์

- 350,000 - - - อาคารศูนย์    
 อปพร. 

จ านวน 1 หลัง

การปฏิบัติงาน
มีประสิทธภิาพ

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

301 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ
บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์ อป
พร. อบต.วังดาล

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงโรงจอดรถบริเวณด้านข้างอาคาร
ศูนย์ อปพร. จ านวน 1 หลัง

- 480,000 - - - โรงจอดรถ 
อาคารศูนย์    

   อปพร. 
จ านวน 1 หลัง

การปฏิบัติงาน
มีประสิทธภิาพ

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

302 โครงการจ้าเหมารถเกรดเด้อร์
เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังภายใน
ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

จ้างเหมารถเกรดเดอร์พร้อมน้ ามันและ
คนขับ เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังภายใน
ต าบลวังดาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

303 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมน
ประปาบ้านมั่นคงหมู่ที่ 15 ต าบล
วังดาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 
8.5 จ านวน 2 ช่วง ระยะทางรวม 1,784 
เมตร  ช่วงที่ 1  ระยะทาง 1,700 เมตร 
ช่วงที่ 2  ระยะทาง 288 เมตร

- 354,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า 
อปุโภคบริโภค 

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

304 โครงการจัดซ้ือถังพักน้ าใส ขนาด
บรรจุ 25,000 ลิตร  หมู่ที่ 10 
ต าบลวังดาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จดัซ้ือถังพกัน้ าใส ขนาดบรรจ ุ35,000 สิตร 
จ านวน 1 ใบ พร้อมกอ่สร้างสถานที่ติดต้ังและ
เดินระบบน้ าเข้าน้ าออก

- - 480,000  - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน

มีน้ า อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

- - 28,459,500 28,487,900 14,875,500 24,779,000 25,811,000 - - -รวม 302 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด KPI ผลทีค่าดว่า
คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

 
 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



~ ๑๕๓ ~ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๔ ~ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 



~ ๑๕๕ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 



~ ๑๕๖ ~ 
 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๑๕๗ ~ 
 
 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 

๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 



~ ๑๕๘ ~ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มา
ใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่ง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ิน
ที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



~ ๑๕๙ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



~ ๑๖๐ ~ 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



~ ๑๖๑ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖๒ ~ 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           

   

3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



~ ๑๖๓ ~ 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๖๔ ~ 
 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



~ ๑๖๕ ~ 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีใ นพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้    
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