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ส่วนท่ี ๑ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
............................................ 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑.ด้านกายภาพ 
 

  ๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   ๑.๑.๑ ที่ต้ัง 
  ต าบลเกษมทรัพย์ ต้ังอยู่บนท่ีราบสูงโคราช ระหว่างบริเวณเส้นละติจูด ๑๔-๑๕ องศาเหนือ
ลองติดจูด ๑๐๒-๑๐๓ องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๒๐๐-๒๒๓ เมตรบริเวณตอนกลาง
ค่อนไปทางทิศตะวันออกของพื้นท่ีอ าเภอปักธงชัย ซึ่งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอปักธงชัย มาทางทิศใต้ 
ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  มีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี ๓๕ หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองศาลา ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
   ๑.๑.๒ อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตต าบลนกออก และต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตต าบลส าโรง และต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตต าบลนกออกและต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

 
รูปท่ี ๑.๑ แสดงแผนท่ีอ าเภอปักธงชัย 
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๑.๑.๓ แนวเขตพื้นท่ี 
 ๑.ด้านทิศเหนือ 
  ติดต่อกับเขตต าบลนกออก และต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากตรงบริเวณติดต่อเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี ๘ ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
บริเวณพิกัด อาร์เอส ๘๐๐๒๓๐ ไปทางทิศตะวันออก โดยถือกึ่งกลางคลองล าพระเพลิงเป็นแนวแบ่งเขต ส้ินส้ิน
ตรงบริเวณเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างคลองล าพระเพลิงและคลแงล าเชียงสา 
ไหมมาบรรจบกันตรงบริเวณบ้านห้วย บริเวณพิกัด เอสบี ๘๗๐๒๕๓ ระยะทางยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร 
 ๒.ด้านทิศตะวันออก 
 ติดต่อเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากตรงบริเวณบ้าน
ห้วย บริเวณพิกัด เอสบี ๘๗๐๒๕๓ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองล าพระเพลิง เป็นแนวแบ่งเขต ส้ินสุดท่ี
แนวแบ่งเขตบ้านคลองตาวัง ต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกึ่งกลาง เหมืองล าพระเพลิง
เป็นแนวแบ่งเขต บริเวณพิกัด เอสบี ๘๕๓๒๓๗ ระยะทางยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร 
 ๓.ด้านทิศใต้ 
 ติดต่อเขตต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นกึ่งกลางเหมืองล าพระ
เพลิง ตรงบริเวณพิกัด เอสบี ๘๕๓๒๓๗ (แนวเขตหมู่บ้านคลองตาวัง ต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา) ไปทางทิศตะวันตก ตามคลองล าเชียงสา โดยถือกึ่งกลางคลองล าเชียงสา วกไปทางทิศใต้ถึงฝาย
ท านบมะค่า ตรงไปถึงคลองล าค้างพลู บริเวณพิกัด เอสบี ๘๔๖๒๒๔ แล้วตรงไปทางทิศตะวันตก ตามคลองล า
เชียงสา ส้ินสุดท่ีเขตต าบลสะแกราช (บริเวณฝายท านบดินฝายน้อย) บริเวณพิกัด เอสบี ๘๒๔๒๑๔ ระยะทาง
ยางประมาณ ๑.๑ กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต 
 ๔.ด้านทิศตะวันตก 
 ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลนกออก และต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณฝายท านบดินฝายน้อย บริเวณพิกัด เอสบี ๘๒๔๒๑๔ ไปทางทิศเหนือตามทางเกวียน 
ส้ินสุดเขตเทศบาลต าบลนกออก และเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี ๘ ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
บริเวณพิกัด อาร์เอส ๘๐๐๒๓๐ ระยะทางยางประมาณ ๒ กิโลเมตร 
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลเกษมทรัพย์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะสภาพพื้นท่ี
เป็นแบบราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยมีความลาดชัน ๐-๕ เปอร์เซ็นต์และอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ประมาณ ๒๐๐-๒๒๓ เมตร 
  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะอากาศท่ัวไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจ าเป็นฤดูกาลมี ๒ 
ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลม
มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและประเทศจีน 
จะพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งแล้งส่วนลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยเริ่มต้ังแต่
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กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปล่ียนเป็น
ลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรซึ่งจะพัดเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย 
มีผลท าให้บริเวณต าบลเกษมทรัพย์มีเมฆมากอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกท่ัวไป ฤดูกาลของต าบลเกษมทรัพย์ 
โดยท่ัวไปแล้วเมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู ดังนี้ 
 ๑.ฤดูหนาว 
 เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้เป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมต าบลเกษมทรัพย์ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียน 
ฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอนอาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง ซึ่ง
ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่าก าหนด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมาปกคลุมมี
ผลท าให้เกิดภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 
 ๒.ฤดูร้อน 
 เริ่มต้นต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะ
เดือนเมษายน บริเวณต าบลเกษมทรัพย์ ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวง
อาทิตย์เต็มท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวท่ัวไป ในฤดูนี้แม้ว่าโดยท่ัวไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่
บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกัน
ของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้พายุฝนฟ้าคะนองท่ีเกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าพายุฤดูร้อน 
 ๓.ฤดูฝน 
 เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและ
ช้ืน จากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ า (ร่องฝน)  ท่ีพาดผ่านบริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทย และจะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้ต าบลเกษมทรัพย์มีฝน
ตกชุกท่ัวไป และประมาณปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ า (ร่องฝน) จะพาดผ่านบริเวณประเทศจีน
ตอนใต้ ท าให้ฝนลดลงระยะหนึ่ง และเรียกว่าฝนท้ิงช่วงซึ่งอาจนานประมาณ ๑– ๒ สัปดาห์ หรือบางปีอาจ
เกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศ (ร่องฝน) จะเล่ือนกลับลง
มาทางใต้พาดผ่านบริเวณต าบลเกษมทรัพย์อีกครั้งหนึ่งท าให้มีฝนตกชุกต่อเนื่องอีกจนกระท่ังมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือนตุลาคม ท าให้เกิด
อากาศเย็นและมีฝนลดลง 
  ๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ต าบลเกษมทรัพย์ มีลักษณะของดินเป็นร่วนปนทราย 
  ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
   ๑.๕.๑ แหล่งน้ าธรรมชาติ ท่ีไหลผ่านพื้นท่ีต าบลเกษมทรัพย์มีลักษณะเป็นล าน้ า ล า
ห้วย ส่วนใหญ่จะเป็นล าคลองสาขาท่ีแตกออกมาจากล าน้ าสายหลัก ท่ีส าคัญมีดังนี้ 
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                   ๑. ล าเชียงสา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก  
                   ๒. ล าพระเพลิง มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก 

๓. คลองค้างพลูเป็นคลองน้ าสาขาของห้วยล าเชียงสา และเป็นแนวแบ่งเขตต าบลระหว่าง
ต าบลเกษมทรัพย์และต าบลส าโรง 
                   ๔. คลองทุ่งงามเป็นคลองน้ าสาขาของห้วยล าพระเพลิง และรับน้ าจากบริเวณพื้นท่ีเกษตรกรรม
เขตพื้นท่ีชลประทานล าพระเพลิง โดยเริ่มจากบริเวณบ้านตะคร้อ หมู่ท่ี ๙ ต าบลเกษมทรัพย์ และส้ินสุดบริเวณ
บ้านคลองตาวัง ต าบลดอน  
  ๑.๕.๒ แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
                     ๑. เหมืองทุ่งลี เป็นเหมืองชลประทานคอนกรีต โดยแยกจากฝายบ้านปรางค์ห้วยล าพระเพลิง 
บริเวณบ้านปรางค์ ต าบลนกออก ส้ินสุดท่ีสระน้ าบึงหนองศาลา ต าบลเกษมทรัพย์ 
                     ๒. เหมืองดาดคอนกรีต บ้านปอนางเหริญเป็นเหมืองคอนกรีต โดยแยกจากฝายใหญ่ล าเชียง
สาและส้ินสุดท่ีคลองค้างพลูด าเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
                     ๓. สระน้ าบึงหนองศาลา ลักษณะเป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ เนื้อท่ีประมาณ ๗๐ ไร่  โดยใช้เป็น
แหล่งน้ าดิบ ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน  
                     ๔. สระน้ าหนองม่วง ลักษณะเป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ เนื้อท่ีประมาณ ๙๕ ไร่  โดยใช้เป็น    
แหล่งน้ าดิบ ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
 

 ๒.ด้านการเมือง/การปกครอง 
   

๒.๑ เขตการปกครอง 
  ต าบลเกษมทรัพย์ ได้แยกจากต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี   
๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และได้ยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๙ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
๑ บ้านหนองศาลา นายเสนาะ   รอดประเสริฐ ๑๓๕ 
๒ บ้านเกษม นางสาวช้อย  กรีจังหรีด (ก านัน) ๙๕ 
๓ บ้านท่าเย่ียม นายสัญญา   แตงเกษม ๕๑ 
๔ บ้านหลุมข้าว นายวันชัย  สินจังหรีด ๑๑๖ 
๕ บ้านเก่านางเหริญ นายสมทบ  ประสบสุข ๑๙๐ 
๖ บ้านปอนางเหริญ นายพล  สงวนศึก ๗๑ 
๗ บ้านโคกนางเหริญ นางจ าปา  เครือศรี ๑๙๕ 
๘ บ้านดอนมะเฟือง นายพรชัย  ส่วนเสน่ห์ ๘๕ 
๙ บ้านตะคร้อ นายปิยะ  เดชจังหรีด ๘๑ 

รวม ๑,๐๑๙ 
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๒.๒ การเลือกต้ัง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ แบ่งเขตการเลือกต้ังเป็น จ านวน ๑ เขต ๙ หน่วย    
การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน ๙ หมู่บ้าน หากมีการเลือกต้ังในครั้ง
หน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน ๑ คน จะมีการเลือกต้ังสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ ๒ คน ๙ หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๘ คน 
 

๓. ประชากร 
 

  ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับประชากร 
ประชากรท้ังส้ิน จ านวน ๓,๖๖๕ คน แยกเป็นชาย ๑,๗๘๘  คน หญิง ๑,๘๗๗ คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน  
๒๕๕๙) 
หมู่ที ่ หมู่บ้าน จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากร รวม(คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) 

๑ บ้านหนองศาลา ๑๓๕ ๒๖๐ ๒๔๕ ๕๐๕ 

๒ บ้านเกษม ๙๕ ๑๗๔ ๑๙๒ ๓๖๖ 

๓ บ้านท่าเย่ียม ๕๑ ๗๕ ๙๖ ๑๗๑ 

๔ บ้านหลุมข้าว ๑๑๖ ๒๐๑ ๒๓๖ ๔๓๗ 

๕ บ้านเก่านางเหริญ ๑๙๐ ๓๔๖ ๓๓๗ ๖๘๓ 

๖ บ้านปอนางเหริญ ๗๑ ๑๑๓ ๑๒๘ ๒๔๑ 

๗ บ้านโคกนางเหริญ ๑๙๕ ๓๒๘ ๓๕๐ ๖๗๘ 

๘ บ้านดอนมะเฟือง ๘๕ ๑๕๖ ๑๕๔ ๓๑๐ 

๙ บ้านตะคร้อ ๘๑ ๑๓๕ ๑๓๙ ๒๗๔ 

รวม ๑,๐๑๙ ๑,๗๘๘ ๑,๘๗๗ ๓,๖๖๕ 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากร

แยกตามเกณฑอ์ายุ 
หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บุคคลที่ท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

๓ ๒ ๕ ๓ ๑ ๔ ๑ ๐ ๑ 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง
อายุ ๑๕ ปี 

๒๑๔ ๒๐๗ ๔๒๑ ๑๔๒ ๑๖๗ ๓๐๙ ๖๑ ๘๔ ๑๔๕ 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง
อายุ ๑๘ ปี 

๒๐๔ ๑๙๘ ๔๐๒ ๑๓๗ ๑๖๑ ๒๙๘ ๕๙ ๘๐ ๑๓๙ 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง
อายุ ๒๐ ปี 

๑๙๖ ๑๙๑ ๓๘๗ ๑๓๕ ๑๕๕ ๒๙๐ ๕๙ ๗๗ ๑๓๖ 

บุคคลที่ต้องขึ้น
ทะเบียนทหาร 

๔ ๐ ๔ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ 

บุคคลที่ต้องเข้ารับ
การเกณฑ์ทหาร 

๔ ๐ ๔ ๘ ๐ ๘ ๒ ๐ ๒ 

 

จ านวนประชากร
แยกตามเกณฑอ์ายุ 

หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บุคคลที่ท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

๒ ๔ ๖ ๔ ๔ ๘ ๐ ๓ ๓ 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง
อายุ ๑๕ ปี 

๑๖๐ ๒๐๒ ๓๖๒ ๒๗๙ ๒๖๙ ๕๔๘ ๙๗ ๑๐๙ ๒๐๖ 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง
อายุ ๑๘ ปี 

๑๕๒ ๑๙๗ ๓๔๙ ๒๖๘ ๒๕๙ ๕๒๗ ๙๒ ๑๐๖ ๑๙๘ 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง
อายุ ๒๐ ปี 

๑๔๔ ๑๙๓ ๓๓๗ ๒๖๒ ๒๕๒ ๕๑๔ ๘๖ ๑๐๕ ๑๙๑ 

บุคคลที่ต้องขึ้น
ทะเบียนทหาร 

๑ ๐ ๑ ๔ ๐ ๔ ๑ ๐ ๑ 

บุคคลที่ต้องเข้ารับ
การเกณฑ์ทหาร 

๑ ๐ ๑ ๕ ๐ ๕ ๒ ๐ ๒ 

 
จ านวนประชากร

แยกตามเกณฑอ์ายุ 
หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๙ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บุคคลที่ท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

๔ ๓ ๗ ๓ ๒ ๕ ๑ ๒ ๓ 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง
อายุ ๑๕ ปี 

๒๖๙ ๒๙๔ ๕๖๓ ๑๒๗ ๑๒๕ ๒๕๒ ๑๑๓ ๑๑๐ ๒๒๓ 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง
อายุ ๑๘ ปี 

๒๕๔ ๒๘๗ ๕๔๑ ๑๑๗ ๑๑๙ ๒๓๖ ๑๐๙ ๑๐๘ ๒๑๗ 

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกต้ัง
อายุ ๒๐ ปี 

๒๔๗ ๒๘๑ ๕๒๘ ๑๑๔ ๑๑๔ ๒๒๘ ๑๐๕ ๑๐๕ ๒๑๐ 

บุคคลที่ต้องขึ้น
ทะเบียนทหาร 

๓ ๐ ๓ ๖ ๐ ๖ ๑ ๐ ๑ 

บุคคลที่ต้องเข้ารับ
การเกณฑ์ทหาร 

๔ ๐ ๔ ๓ ๐ ๓ ๒ ๐ ๒ 
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 ๔.สภาพทางสังคม 
 

  ๔.๑ การศึกษา 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีสถานศึกษาทั้งหมด ๒ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 
๑.ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตต าบลเกษมทรัพย์มีสถานศึกษา 
ก่อนวัยเรียน จ านวน ๑ แห่ง ซึ่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ จ านวนนักเรียน ๔๔ คน 
๒.ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหลุมข้าว โรงเรียนบ้านนางเหริญ 
  -โรงเรียนวัดหลุมข้าว   จ านวนนักเรียน ๙๕ คน 
  -โรงเรียนบ้านนางเหริญ   จ านวนนักเรียน ๑๐๑ คน 
๓.ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) โรงเรียนวัดหลุมข้าว 
  -ท่ีอ่านหนังสือวารสารประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  ๒ แห่ง 
    ๑.บ้านหลุมข้าว 
    ๒.บ้านปอนางเหริญ 

๔.๒ สาธารณสุข 
 -โรงพยาบาลส่องเสริมสุขภาพต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน  ๒ แห่ง 
  ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหลุมข้าว 
  ๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านางเหริญ 
 -ศูนย์สาธาณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน  ๙ แห่ง 
๔.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ในต าบลเกษมทรัพย์มีสถานีต ารวจ (สายตรวจต าบล) จ านวน ๑ แห่ง ดังนี้ 
-ต้ังอยู่ท่ีบ้านโคกนางเหริญ หมู่ท่ี ๗ ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
  ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

   องค์การบริหารสวนต าบลเกษมทรัพย์ มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลและอ าเภอ 
รวมท้ังการคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

  ๕.๒ การไฟฟ้า 
การไฟฟ้า มีการขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน แต่ยังมีครัวเรือน

บางส่วนท่ียังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง เนื่องจากครัวเรือนดังกล่าวได้มีการขยายตัวออกจากชุมชนแบบกระจัด
กระจาย และอยู่ห่างจากชุมชน หากท าการขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้าเข้าไป อาจท าให้ภายในชุมชนหลักมี
กระแสไฟฟ้าใช้ ไม่เพียงพอ เกิดภาวะท่ีเรียกว่าไฟตก 
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๕.๓ การประปา 
เนื่องจากต าบลเกษมทรัพย์ ต้ังอยู่ห่างจากการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอปักธงชัย ท าให้การขยายเขตระบบ
ประปาส่วนภูมิภาคยังมาไม่ถึง ดังนั้นการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค จึงใช้ระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีท้ัง
ระบบประปาผิวดินและระบบประปาบาดาล 
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
ในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีการส่ือสารท่ีส าคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS,DTAC,TRUE,CAT 
 

๕.๕ ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่ ไปรษณีย์ปักธงชัย ต้ังอยู่ ต าบลเมืองปัก อ าเภอ

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 

๖.๑ การเกษตร 
 เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตรท้ังหมด ต าบลเกษมทรัพย์ ๖,๕๐๐ ไร่

ประชากรในต าบลเกษมทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม และมีการเล้ียงสัตว์เพื่อการ
จ าหน่ายควบคู่กันไป เมื่อเกษตรกรว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป โดย
พื้นท่ีการเกษตรแยกทั้งหมด ๖,๕๐๐ ไร่ แยกเป็น 

 - ท านา  จ านวน  ๔,๗๐๕ ไร่ 
 - ท าไร่  จ านวน  ๘๗๓ ไร่ 
 - ไม้ผล  จ านวน  ๒๐๐ ไร่ 
 - ไม้ยืนต้น จ านวน  ๕๐ ไร่ 
 - พืชผัก  จ านวน  ๔๕ ไร่ 
 - อื่นๆ  จ านวน  ๖๒๗ ไร่ 
๖.๒ การประมง 
 ต าบลเกษมทรัพย์ มีการประมง คือ บ่อเล้ียงปลา ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๒ บ้านเกษม /หมู่ท่ี 

๔ บ้านหลุมข้าว  
๖.๓ การปศุสัตว์ 
 ต าบลเกษมทรัพย์ มีการปศุสัตว์ คือ การเล้ียงโค และการเล้ียงสุกรในบางหมู่บ้าน 
๖.๔ การบริการ 
 - ปั๊มน้ ามัน  จ านวน  ๒ แห่ง (ปั๊มหมุนขนาดเล็ก) 
 - โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  ๒ แห่ง 
 - โรงสี   จ านวน  ๑๐ แห่ง 
 - ร้านตัดผม  จ านวน  ๓ แห่ง 
 - ร้านซ่อมรถ  จ านวน  ๔ แห่ง 
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 - รับซื้อขยะ  จ านวน  ๑ แห่ง 
๖.๕ การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มอาชีพท าดอกไม้จันท์  จ านวน  ๑ กลุ่ม 
 - กลุ่มอาชีพท าแหนมหมู   จ านวน  ๑ กลุ่ม 
 - กลุ่มสินค้า OTOP   จ านวน  ๑ กลุ่ม 

 

๖.๖ แรงงาน 
 - ประชากรในต าบลเกษมทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม และมีการเล้ียง

สัตว์เพื่อการจ าหน่ายควบคู่กันไป เมื่อเกษตรกรว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป  
 

๗.เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
หมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน พื้นที(่ไร่) 

บ้านหนองศาลา ๒๖๐ ๒๔๕ ๑๓๕ ๒,๗๐๐ 
บ้านเกษม ๑๗๔ ๑๙๒ ๙๕ ๓๒๐ 
บ้านท่าเย่ียม ๗๕ ๙๖ ๕๑ ๒๘ 
บ้านหลุมข้าว ๒๐๑ ๒๓๖ ๑๑๖ ๗๒๐ 
บ้านเก่านางเหริญ ๓๔๖ ๓๓๗ ๑๙๐ ๑๒๗๖ 
บ้านปอนางเหริญ ๑๑๓ ๑๒๘ ๗๑ ๖๐๔ 
บ้านโคกนางเหริญ ๓๒๘ ๓๕๐ ๑๙๕ ๑๑๑๐ 
บ้านดอนมะเฟือง ๑๕๖ ๑๕๔ ๘๕ ๔๖๐ 
บ้านตะคร้อ ๑๓๕ ๑๓๙ ๘๑ ๕๔๓ 

 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ท านา) ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย จ านวนครัวเรือน ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 

บ้านดอนมะเฟือง  ๐ ๐ ๕๖ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

บ้านตะคร้อ  ๐ ๐ ๗๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

บ้านท่าเย่ียม  ๐ ๐ ๒๔ ๒,๖๕๐ ๓,๓๐๐ 

บ้านปอนางเหริญ  ๐ ๐ ๕๒ ๒,๗๕๐ ๔,๕๐๐ 

บ้านหนองศาลา  ๐ ๐ ๕๐ ๒,๕๐๐ ๓,๘๐๐ 

บ้านหลุมข้าว  ๐ ๐ ๕๑ ๒,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 

บ้านเก่านางเหริญ  ๐ ๐ ๖๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

บ้านโคกนางเหริญ  ๐ ๐ ๘๔ ๑,๗๑๐ ๓,๘๕๐ 

บ้านเกษม  ๐ ๐ ๓๔ ๒,๕๖๐ ๓,๓๐๐ 
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ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ท าไร)่ ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย จ านวนครัวเรือน ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 

บ้านเก่านางเหริญ ๑๐ ๔,๕๐๐ ๖,๐๐๐    

บ้านโคกนางเหริญ ๔๗ ๒,๘๐๐ ๗,๐๐๐ ๘ ๓,๗๐๐ ๘,๐๐๐ 

 

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าทางการเกษตร (ธรรมชาติ) 

แหล่งน้ าธรรมชาติ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
แม่น้ า ๐ ๑ ๐ ๐ 
ห้วยล าธาร ๐ ๔ ๐ ๔ 
คลอง ๒ ๐ ๐ ๐ 
หนองน้ า/บงึ ๐ ๐ ๐ ๐ 
น้ าตก ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค-บริโภค) 

แหล่งน้ ากิน ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 
บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค /บริโภค) 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค-บริโภค) 

แหล่งน้ ากิน ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ      
บ่อน้ าต่ืนสาธารณะ      
ประปาหมู่บ้านขององค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน 

     

ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค) 

     

แหล่งน้ าธรรมชาติ      
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
 - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
  ๑.วัด จ านวน ๔ วัด 
 - วัดหนองศาลา/วัดหลุมข้าว/วัดป่ามนฆ์มาวาส/วัดใหญ่นางหริญ/ 

วัด/ส านักสงฆ์ ที่ต้ัง/เบอร์ติดต่อ เจ้าอาวาส 
วัดหนองศาลา หมู่ ๑ บ้านหนองศาลา ต.เกษมทรัพย์  
วัดหลุมข้าว หมู ่๔ บ้านหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์  
วัดป่านางเหริญ หมู่ ๕ บ้านเก่านางเหริญ ต.เกษมทรัพย์  
วัดใหญ่นางเหริญ หมู่ ๗ บ้านโคกนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์  
ส านักสงฆ์ปฏิบัติธรรม หมู่ ๘ บ้านดอนมะเฟือง ต.เกษมทรัพย์  
ส านักสงฆ์สวนเมตตา ภาวนา หมู่ ๘ บ้านดอนมะเฟือง ต.เกษมทรัพย์  

 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
วัฒนธรรม ประชาชนในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดีงามปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
๑.งานประเพณีท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 
๒.งานประเพณีวันสงกรานต์ 
๓.งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
๔.งานประเพณีลอยกระทง 
๕. งานประเพณีลอยแพ หมู่ ๖ บ้านปอนางเหริญ 
๖ งานเทศมหาชาติ หมู่ ๑- หมู่ ๙  
 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ในต าบลเกษมทรัพย์มีสินค้าพื้นเมืองคือ ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้เวลาว่างในการประกอบอาชีพเสริม

โดยการหาทางมะพร้าว มาดัดแปลงท าเป็นผลิตภัณฑ์ตามตลาดต้องการ เช่น ท าไม้กวาดทางมะพรา้ว 
 

๙.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๙.๑ น้ า 
ต าบลเกษมทรัพย์ มีสระน้ าท่ีส าคัญคือ สระหนองม่วง และสระหนองศาลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  อบต.เกษมทรัพย์  
 

 

๑๐.ศักยภาพในต าบล 
 

๑๐.๑ โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
โครงสร้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ก าหนดโครงสร้าง

ราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  
-ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
-กองคลัง  
-กองช่าง 
-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

๑.ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานดังนี้ 
 -งานบริหารงานท่ัวไป 
 -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 -งานกฎหมายและคดี 
 -งานบริหารงานบุคคล 
 -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

สาธารณสุข มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานดังนี้ 
 -งานควบคุมโรค 
 -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 -งานรักษาความสะอาด 
 -งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
 -งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 -งานบริการสาธารณสุข 
งานสวัสดิการสังคม 
 -งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
 -งานสังคมสงเคราะห์ 
 -งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

๒.กองคลัง 
กองคลัง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -งานการเงิน 
 -งานบัญชี 
 -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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๓.กองช่าง 
กองช่าง มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 -งานก่อสร้าง 
 -งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 -งานประสานสาธารณูปโภค 
 -งานผังเมือง 
 

๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 -งานบริหารการศึกษา 
 -งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 -งานกิจการโรงเรียน 

บุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า จ านวนรวม

ท้ังส้ิน ๒๑  คน 
บุคลากรฝ่ายการเมืองประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๗ คน และ

ผู้บริหาร ๔ คน โดยแบ่งบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มี ๑๗ คน ซึ่งแบ่งบทบาท
หน้าท่ีเป็นประธานสภา ๑ คน รองประธานสภา ๑ คน เลขานุการสภา ๑ คน และสมาชิก ๑๕ คน 

๒.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังตับของทางราชการ ส่ัง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปัจจุบัน นางสาวน้อย  สดสระน้อย เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยได้แต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑ คน เพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารงานบุคลากรฝ่ายประจ าประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง จ านวนบุคลากรท้ังส้ิน ๒๕ คน และส่วนราชการแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  อบต.เกษมทรัพย์  
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร     ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ปริญญาตร ี
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

            
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

                      
 

 
 

 

 

 
 

นางสาวน้อย   สดสระน้อย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์

นายจนัทร์  ท่อนส าโรง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

นายอธิป  พันธ์ุโพธ์ิ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

นางเสมอ  ทรงสวรรณ 
เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย ์

เลขานา 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  อบต.เกษมทรัพย์  
 

 
           

    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายพรรณดิษฐ์ จงสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒ นายปฏิภาณ   สินจังหรีด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓ นายชูชาติ   ท่อนส าโรง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔ นายชูชีพ นิตย์เมืองปัก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๑ 
๕ นายแตงโม เจียนเกษม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๒ 
๖ นางรัตนา ช้อยสระน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๓ 
๗ นายแดง           สุขกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๓ 
๘ นางล าพัน กล่ันเกษม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๔ 
๙ นางประนอม  ครานกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๔ 

๑๐ นางมิ่งขวญั   แขมเกษม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๕ 
๑๑ นางทิวาพร   เกล้ากระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๕ 
๑๒ นางสุดใจ สวนสระน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๖ 
๑๓ นางวรรณ ี เดชส าโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๗ 
๑๔ นางสาวส ารวย ดีส าโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๗ 
๑๕ นายอ านาจ   ขันจะโปะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๘ 
๑๖ นางจิราภา ตรีกิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๘ 
๑๗ นางสาวประนอม ชายส าโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๙ 
๑๘ นายสิทธิเดช ชมสระน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ท่ี ๙ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  อบต.เกษมทรัพย์  
 

ข้าราชการและพนักงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 
 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
๑.นายชูชาติ  ท่อนส าโรง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ส ำส ำ        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด 
๒ นางฐณัชญ์พร  วีรภัทรพุฒิพร   นักพัฒนาชุมชน 
๓ นางสาวจีรนันท์  เมืองกลาง บุคลากร 
๔ นางวิวรรธนี  รักษ์พงษ ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
๕ นางสาวกัญญาวีร์  พงศ์ฐิติกร นักจัดการงานท่ัวไป 
๖ นายคุณากร ชมสระน้อย ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
๗ นางสาวกัญญาณี  ชายส าโรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
๘ นางสาวนิตยา สร้อยส าโรง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๙ นางสาวธิดารัตน์  สดสระน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๑๐ นายธวัชชัย ลาจังหรีด   คนงานท่ัวไป 
๑๑ นางสาวปาริชาติ  ชายส าโรง คนงานท่ัวไป 
๑๒ นายกฤษดา  ฉัตรฉิมพลี พนักงานขับรถยนต์ 
๑๓ นายก าป่ัน พันธ์ส าโรง ยาม 

 

   กองคลัง 
 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นางดาหวัน    สุวรรณกาษา ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒ นางสาวมนต์ณัฐ   ใจมนต์ นักวิชาการเงินและบัญชี   
๓ นางนิภาภรณ์   สดสระน้อย นักวิชาการคลัง 
๔ นางสาวพิสมัย  พันธุ์โพธิ ์ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
๕ นางสาววิชุดา ชาญส าโรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

 

ปลัด อบต. 

กองช่าง กองคลัง ส านักปลัด กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  อบต.เกษมทรัพย์  
 

                                      กองช่าง  
                  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายภูมิพันธ์    กุดสระน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง 
๒ นายปราโมทย์ พจน์ฉิมพลี นายช่างโยธา 
๓ นายทนงค์   สดสระน้อย คนงานท่ัวไป 

 

 
กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นางสาวกชกร  บุญเทพ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
๒ นางสาวฉวีวรรณ   ญาติกิ่ง ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   
๓ นางกรรณิการ์   พุฒิสระน้อย ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   
๔ นางสาวสุกัญญา  ผันครบุรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 



19 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  อบต.เกษมทรัพย์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์

นายก อบต. เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายก อบต. 

รองนายกฯ รองนายกฯ 

ปลัด อบต. 

สภา อบต. 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ อบต 

สมาชิกสภา อบต. 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

 

พนักงานส่วนต าบล 

 

พนักงานส่วนต าบล 

 
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  อบต.เกษมทรัพย์  
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  อบต.เกษมทรัพย์  
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   

 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

 

๑.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

 

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) 
สรุปการตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ รายละเอียด ดังนี้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ต้ังงบประมาณรายรับไว้  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
รายรับจริง   ๑๗,๕๐๖,๔๖๓.๔๗  บาท 
รายจ่ายจริง   ๑๒,๙๘๖,๘๕๗.๔๘  บาท 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ต้ังงบประมาณรายรับไว้  ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
รายรับจริง   ๑๗,๙๔๒,๐๒๒.๔๘  บาท 
รายจ่ายจริง   ๑๓,๖๕๓,๓๖๑.๔๘  บาท 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ต้ังงบประมาณรายรับไว้  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
รายรับจริง   ๑๘,๐๒๕,๖๑๒.๔๔  บาท 
รายจ่ายจริง   ๑๓,๗๗๑,๒๔๙,.๓๗  บาท 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ต้ังงบประมาณรายรับไว้  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 



22 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   

 

๑.๒ การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและชิงคุณภาพ  
(พ.ศ.๒๕๕๗) 

๑.๒.๑ เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
โดยสรุปดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เมื่อวันท่ี ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๙) รวม ๑๕๑ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๗๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัต ิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

๓๙ ๔ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๗ ๔ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๒๖ ๓ 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ๑๑ ๑ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  
อุตสาหกรรม 

๑ - 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ๒ - 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ ๙ ๔ 
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ๔ ๔ 
๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๒ - 
๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๔๓ ๒๐ 
๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ๔ - 
๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๓ ๑ 

รวม ๑๕๑ ๔๑ 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี   ๒๔  
กันยายน  ๒๕๕๖ มีโครงการบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๔๑ โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๒,๗๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท  

สรุป จ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๗ ก าหนดไว้ ๑๕๑ โครงการ 
ปฏิบัติจริงได้ ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๒๗.๑๕ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   

 

๒.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เมื่อ

วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
รวม ๓๑๖ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๓๕๘,๔๐๘ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัต ิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๘๗ ๒ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ๘ ๕ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑๘ ๑๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

๖๕ ๓๑ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๑ 
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ๓๔ ๑๓ 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ๗ ๔ 
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๓๐ ๑๓ 
๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๗ ๓ 
๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ ๑๓ ๖ 
๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ๓๔ ๑๓ 
๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  ๗ ๕ 

รวม ๓๑๖ ๑๐๖ 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๑๐๖ โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวนเงิน ๕,๘๖๘,๑๐๘  บาท 

สรุป จ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ ก าหนดไว้ ๓๑๖ โครงการ ปฏิบัติได้
จริง ๑๐๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๔ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   

 

 
๓.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เมื่อวันท่ี 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) รวม 
๑๗๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๙๓๖,๒๐๐ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัต ิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๔๔ ๘ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ๒ ๑ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๖ ๕ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

๔๘ ๒๙ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ๒ - 
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ๒๓ ๑๐ 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ๘ ๓ 
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๔ ๔ 
๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๒ ๑ 
๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ ๙ ๘ 
๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ๙ ๒ 
๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ๕ ๒ 

รวม ๑๗๒ ๗๓ 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๗๓ โครงการ 

สรุป จ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๙ ก าหนดไว้ ๑๗๒ โครงการ 
ปฏิบัติได้จริง ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๔๔  
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   

 

 
๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑.ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้ังไว้ในแผนพัฒนา จ านวนหลายโครงการ แต่
ปฏิบัติได้น้อยโครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 

 

 ๒.การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
  ๑.โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้ังไว้ในแผนพัฒนา จ านวน  ๔๔ โครงการ แต่
ปฏิบัติได้ ๘ โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอัน
ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านท่ี ๑ ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน้ าโครงการในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เฉพาะปี ๒๕๕๙ มาด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึง
จะได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จากตัวช้ีวัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.เกษมทรัพย์ น าแผนปี ๒๕๕๙ ไปปฏิบัติได้ ๗๓ 
โครงการ จากท่ีต้ังไว้ในแผน ๑๗๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๔๔ ซึ่งจะได้คะแนนจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน 
๐ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละการปฏิบัติ
ได้มากขึ้น 

 

 ๓.ข้อแสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
   ๑.ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถาม
ปลายเปิดเพิ่มข้ึนมา 
   ๒.โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสท่ี ๒ ของ
ปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเล่ียงการก่อสร้างในฤดูฝน 
   ๓.ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดท า
และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 
   นายก อบต.เกษมทรัพย์ ได้ช้ีแจงต่อสภา อบต.เกษมทรัพย์ เพิ่มเติมดังนี้ จาก
ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ท่ีว่ายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้ังไว้ใน
แผนพัฒนา จ านวน ๑๗๒ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๗๓ โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอ
ช้ีแจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ อบต.เกษมทรัพย์ มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอ านาจหน้าท่ี แต่
ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ด าเนินการของบประมาณมาด าเนินการ
โครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเนื่องจากโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถด าเนินโครงการได้ในช่วงไตรมาสแรกเนื่องจากท่ีผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้
และเงินอุดหนุนแก่ทาง อบต.เป็นงวดๆ แตะละงวดก็ไม่มากพอท่ีจะด าเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง ๒ ไตร 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   

 

 
 
มาสแรก ส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสท่ี ๓-๔ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ในการบริหาร
งบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
 
 

๒.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
  

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้รับการบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพตามสมควร แต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.เกษมทรัพย์ เช่น 
  ๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง และการลงหินคลุก กรวด เพื่อซ่อมแซมถนน
ให้กับประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไป-มา 
  ๒.การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน โดยการบริการรถน้ า 
  ๓.การซ่อมแซมและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบล เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
  ๔.การส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 

 ๒.๒ ผลกระทบ 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 

๓.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

 ๑.ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้ังไว้ในแผนพัฒนา จ านวน ๔๔ โครงการ ปฏิบัติได้ ๘ 
โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 

 ๒.การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
  ๑.โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้ังไว้ในแผนพัฒนา จ านวน ๔๔ โครงการ แต่
ปฏิบัติได้ ๘ โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอัน
ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือไม่ควรก าหนดโครงการในแผนพัฒนามากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ 
อบต. 



27 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   

 

  ๒.จากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านท่ี 
๑ การบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐) เฉพาะปี ๒๕๕๘ มาด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้ 
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จากตัวช้ีวัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.เกษมทรัพย์ น าแผนปี ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๗๓  
โครงการ จากท่ีต้ังไว้ในแผน ๑๗๒ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๔ ซึ่งได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริม
จ านวน ๐ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละการ
ปฏิบัติได้มากขึ้น 
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ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยยึดหลัก
และแนวคิดการพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมถึงแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งสามารถสรุปกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ดังนี้ 
 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกตามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมความมั่นคง ทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่รวมกันอย่าง สันติ ประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

๑.ความม่ันคง 
 ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
 ๑.๒ ความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและการเมือง 
 ๑.๓ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ี

เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
 ๑.๔ ระบบการเมืองท่ีมั่งคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตาม

หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

 ๑.๕ ความมั่งคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้
ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 
 



30 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

๒. ความม่ังคั่ง 
 ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายได้สูง

ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 ๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ

ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ัง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและ ระดับ
โลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุน ท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

๓. ความยั่งยืน 
 ๓.๑ การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยังยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาประเทศจ าเป็นจะต้องก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาง เพื่อถ่ายทอดสู่การ

ปฏิบัติ ในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการ
รวมพลังของท าภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท่ีต้องการให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติจึงประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ และช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 ๑.๑การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๑.๒ การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 ๑.๓ การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
 ๑.๔ การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 ๑.๕ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 ๑.๖ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
 ๑.๗ การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่  
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 ๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
 ๒.๒ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัยของโลก 
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 - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาด 
และปลอดภัย 
 - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม  ปัจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่นการท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่น เป็นต้น 

๒.๓ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

๒.๔ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง  
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

๒.๕ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

๒.๖ การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่
ม่ันคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 ๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
 ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ๓.๔ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๓.๕ การสร้างความเป็นอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 ๔.๑ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ๔.๒ การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 ๔.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 ๔.๔ การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๔.๕ การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมท้ังมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่ การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 ๕.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๒ การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 ๕.๓ การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๕.๔ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๕.๕ การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๕.๖ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลแลพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด
ท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 ๖.๑ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
 ๖.๒ การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 ๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 ๖.๔ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๖.๕ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 ๖.๖ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๖.๗ การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน ต่างๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางใน
การน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาง “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ของประเทศ 

 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
๑.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๑.๑ เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 ๑.๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GAP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

 ๑.๓ ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
 ๑.๔ การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๒.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
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๒.๑ ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

๒.๒ การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
๒.๓ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 

 ๓.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ๓.๑ การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  ๓.๒ บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
 ๔.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  ๔.๒ ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๓ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๕ มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 

๕.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๕.๑ การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  ๕.๒ ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  ๕.๓ มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 
 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
 ๓.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน 
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 ๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านท่ีส่ังสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
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เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการท่ีจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาท่ีรุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้า
ทายอย่างมากท่ีจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคล่ือนการพัฒนาใน
ทุกดา้นภายใต้สถานการณ์ท่ีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้านแต่การแข่งขันใน
โลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาท้ังในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
สังคมขาดคุณภาพและมีความเหล่ือมล้ าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานโดย
ท่ีประชากรวัยแรงงานลดลงต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในส้ิน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่อยหรอเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นท้ังต้นทุนใน
เชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐยังด้อย
ประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปช่ันเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท่ีหลากหลายดังกล่าวซึ่ง
เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นท่ีตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะ
พัฒนาต่อไปใหเ้ป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่ม
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ ใหเ้ป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีส าคัญขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีและเมืองมากขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ ท่ัวถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหล่ือมล้ าภายในสังคมไทยลง และ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

การพัฒนาในช่วง ๕ ปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงนับเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยใน
ระยะ ๒๐ ปีพร้อมท้ังประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักท่ีจะขับเคล่ือนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของประเทศท่ี
ได้ก าหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุดในการน ายุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายในระยะยาวได้ในท่ีสุด โดยมีกลไกเสริมอื่นๆ ในการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดเปูาหมายท่ีจะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรก
อยา่งชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนา โดยท่ี
การก าหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุในระยะ ๕ ปีได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๕ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นช่วง
สุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ท่ีก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาของการ
พัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีในทุกด้าน โดยท่ี
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกของช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ผ่านไป 
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หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.ยึดหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-๑๑ 
๒.คนไทยให้เป็นพลังงานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ ๕ ประการได้แก่ มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่าง และ
มีจะยืนทางจริยธรรม 

๓.ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ 

๔.มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ียึดพื้นท่ีเป็นหลัก 
๕.ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกระดับ 
 

เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย  
๑.ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ ากว่า ๐.๘ คะแนน  

๒.IQ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๐ 
๓.ร้อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
๔.ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต ากว่า ๕๐๐ 
๕.สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มข้ึน 
 

๒.สังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลงโดย 
 ๑.รายได้เฉล่ียต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุดเพิ่มข้ึนไม่ต ากว่าร้อยละ ๑๕/ป ี
 ๒.การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุดเพิ่มข้ึน 
 ๓.สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๔ 
 

๓.มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย 
 ๑.เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
 ๒.มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม ๑ 
ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท 
 ๓.เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน 
 ๔.พื้นท่ีการท าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึนเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 
 

๔.รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนบัสนนุการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความ
ม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ าโดย 
 ๑.เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้ให้ไดร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศ 
 ๒.พื้นท่ีปุาชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร ่
 ๓.การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
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๕.มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ัน
ของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย 
 ๑.ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
 ๒.ประเทศไทยมีอันอับความเส่ียงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับท่ี ๒๐ ของโลก และมีอันดับความ
เส่ียงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ ากว่าอันดับท่ี ๑๐ ของโลก 
 

๖.มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วน
ร่วมจากประชาชน โดย 
 ๑.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกจิ
ของประเทศอยูใ่นอันดับสองของอาเซียน 
 ๒.คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
๑.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๓ การลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
๑.๔ การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
๑.๕ การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค

ธุรกิจท าธุรกิจเพื่อสังคม 
๑.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑ การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้
ต่ าสุด 
 ๒.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้ 
 ๒.๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
ราก 

๒.๔ การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 
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๒.๖ การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความคลอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากร
ให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมท้ังกฎหมาย 

๒.๗ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาท่ียังยืน 
 ๔.๒ การบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
 ๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม 
 ๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ๔.๖ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๗ บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
 ๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ รักษาความมั่นคงภายใน 
 ๕.๒ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ 
 ๕.๓ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
 ๕.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
 ๕.๕ การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
 ๕.๖ การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 ๕.๗ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
 ๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 ๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 ๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖.๕ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
 ๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 ๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 ๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
 ๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๗.๖ การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ าประปา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๘.๑ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
 ๘.๒ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๙.๑ การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  ๑.เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
  ๒.อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง 
  ๓.ท่องเท่ียวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง 
  ๔.น้ าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาท่ียังยืน 
  ๕.ปุาไม้ ฟื้นฟูปุาไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีต้นน้ า 
 ๙.๒ การพัฒนาเมือง 
  จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์การค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลางการศึกษา 

๙.๓ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑๐.๑ เร่งพัฒนาการเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  
 ๑๐.๒ การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการปละการลงทุนท่ีมี
สมรรถนะสูงและเป็นท่ียอมรับในภูมิภาค 
 ๑๐.๓ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและ Know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)  
 ๑๐.๔ มุ่งเปิดประตูการค้าแลพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 ๑๐.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับระเทศในอนุภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

๑๐.๖ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
๑๐.๗ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์เพื่อ

เป็นทางเลือกในการด าเนินโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอ านาจต่างๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค 

๑๐.๘ ส่งเสริมการร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ) 
ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
สวน ท้ังภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากท้ัง ๔ จังหวัดทุก
ขั้นตอน ต้ังแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ จากการท างานร่วมกันของทุก
ภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัดในอนาคต คือ 
 ๑.เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนท่ีส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒.เป็นแหล่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ อารยธรรมและไหม 
 ๓.เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาค และการค้าชายแดน 
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 ๔.เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ 
“แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหมและการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม” เป็น 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเท่ียวอารยธรรม Logistic และการค้าชายแดน เช่ือมโยงกลุ่มอาเซียน” 
 เป้าประสงค์รวม 
  ๑.เพื่อยกระดับเกษตรอุกสาหรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
  ๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเท่ียวอารยธรรม และไหมเช่ือมโยงกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
  ๓.เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าใน
ภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Lssues) จ านวน ๓ ด้านคือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้า
สู่ครัวโลก 
 เป้าประสงค ์
  ๑.ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็น ท่ียอมรับท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  ๒.มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน 
  ๓.ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
  ๔.ส่งเสริมการเล้ียงปศุสัตว์เพื่อการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการท่องเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เป้าประสงค ์
 ๑.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
 เป้าประสงค ์
  ๑.สร้างความเช่ือมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
 สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ 
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาท่ียึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถใช้กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

๑.แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลเป็นธรรม
และภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคม
สมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒ หลักการมุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นท่ีโดย 
 ๑.ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
 ๒.ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 
 

๒.ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการพัฒนาท่ี
สมดุลดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑พัฒนาพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็น
บานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 
  ๒.๑.๑ พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก -ตะวันตก (East West 
Economic Coridor) เช่น พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร-แนวสะพาน 
เศรษฐกิจพื้นท่ีอรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน 
เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
  ๒.๑.๒ พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Ecomomic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นท่ี เช่นการพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่นพิษณุโลก และขอนแก่น 
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 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๓.๑.๑ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  ๓.๑.๒ สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
รอบรู้ เท่ากันการเปล่ียนแผลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๓.๑.๓ สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  ๓.๑.๔ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีปุา
ไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีภาค ปูองกันการรุกพื้นท่ีชุมน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
 

 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  - กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มพัฒนา
เส้นทาง 
 

 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
  ๓.๓.๑ โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
  ๓.๓.๒ โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
  ๓.๓.๓ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
  ๓.๓.๔ โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  ๓.๓.๕ โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  ๓.๓.๖ โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
  ๓.๓.๗ โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ียั่งยืน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฉบับทบทวน) 
  วิสัยทัศน์ “โคราชเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
  (นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว  ศูนย์กลาง 
Logistic อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันส าปะหลัง และพลังงานส าคัญของประเทศ และสร้างสังคม
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาชาคมอาเซียน) 
  เป้าประสงค์รวม 
  ๑.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเช่ือมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทาง
เกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท่องเท่ียว และ OTOP 
  ๒.เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายได้กระจายโอกาสให้คนจน ส่งเสริม
พัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทุกกลุ่ม 
  ๓.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลภาวะ 
  ๔.เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑.พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก (Food Valley) 
  ๒.ลดภาวะความเหล่ือมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ๓.พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  ๔.การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดมุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในมิติพื้นที่ (AREA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบ

วงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก (Food Valley) 

นิคมอุตสาหกรรมครบ

วงจรพลังงานทดแทน

ท่องเท่ียว  OTOP/SMEs 

-เน้นข้าว มันส าปะหลัง โคเนื้อและไก่เป็น Product 
Champion 
-กระบวนการผลิตติดครบวงจร (VC.) 
-เกษตรโซนนิ่ง (พืช-สัตว)์ 
-สร้างเครือข่าย สร้าง Brand การตลาด 
-ระบบ Logรstic การคมนาคมขนส่ง 
-พลังงานวีวมวล แสงอาทติย์ ลม 
-การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับกิจกรรม OTOP/การ
บริการ 

ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ 

การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน 

ผลผลิตด้านสังคม 

การศึกษา 
สาธารณสุข 
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส 
แรงงาน 
ความมั่นคงทางสังคม 

-คุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
-คุณภาพการบริการสุขภาพเท่าเทียม 
-การเข้าถึงบริการผู้สูงอายุ/เด็ก/สตรีผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
-พัฒนาฝีมือแรงงานสู่การแข่งขัน 
-ยาเสพติด แรงงานต่างดา้วอาชญากรรม สิทธ ิยุตธิรรม 

การพัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตด้านทรัพยากร 

เมืองสีเขียว 
ฟื้นฟู พัฒนา ทช./สวล. 
จัดการมลภาวะ สวล. 

-สร้างเมืองน่าอยู่ 
-ปลูกปุา แหล่งน้ า เหมืองแร่ 
-ขยะ เสียง อากาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   ๑.เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเป็น Food Valley 
   ๒.เพื่อผลิตพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนการผลิต 
   ๓.เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวและจ าหน่ายสินค้า OTOP 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.พัฒนาปัจจัยแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
   ๒.เช่ือมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และผู้บริโภค
ในอาเซียน 
   ๓.แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
   ๔.เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดความเหลือมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

   ๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
   ๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม 
   ๒.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ่มอายุ 
   ๓.ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
   ๔.สร้างการจ้างงาน รายได้ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง เศรษฐกิจ
ให้แก่แรงงาน 
   ๕.รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว) อาชญากรรม 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองโคราชน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒.เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ 
๓.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยต่างๆ 

แนวทางการพัฒนา 
๑.การจัดการเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการ 
๒.ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสร้างเมืองสีเขียว 
๓.การจัดการมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 
   ๑.เพื่อจัดบริการภาครัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม 
   ๒.เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชน 
   ๓.เพื่อควบคุมก ากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   ๒.เพิ่มศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให้มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน 
   ๓.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

๑.เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.อัตราการเปล่ียนแปลงของ
รายได้เฉล่ียของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 

๑.ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการท้ังใน
และนอกภาคการเกษตร (ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง) 
๒ .ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น า น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food Valley) 
มาใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิต 

 ๒.อัตราการเปล่ียนแผลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%) 

๓ .ส่ง เสริมและพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

  ๔. ส่ง เสริมและพัฒนา สินค้าและบริการการ
ท่องเท่ียวและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด 

๒.เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

๓.อัตราการว่างงาน (%) ๕.น าองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

๔.อัตราส่วนหนี้ เฉล่ียต่อรายได้
เฉล่ียของครัวเรือง (เท่า) 
๕.จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการ
ส่ง เสริมอาชีพในพื้น ท่ีเพิ่มขึ้น 
(ครัวเรือน/ป)ี 
๖.อัตราส่วนการออมเฉล่ียต่อ
รายได้เฉล่ียของครัวเรือน (%) 

๖.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

๓.เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗.ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) ๗.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัย
แรงงานและผู้ประกอบการ 

๘.จ านวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
(ราย) 

๘.สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงานนวัตกรรม
การเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัยท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

๑.เพื่อลดความยากจน
และความเหล่ือมล้ า 

๑.ร้อยละของประชากร ท่ีอยู่ใต้
เส้นความยากจน (%) 

๑.ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผล
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ๒.สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
(Gini Coefficient) 

๒.ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง และได้รับ
ส่ิงอ านวยความสะดวกจากโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐรวมท้ังระบบปูองกันภัย ท่ีเอื้ อต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

๒.เพื่อพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคม 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 
(%) 

๓.ส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมของ
แรงงานในจังหวัด 
๔.ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และสามารถบริการได้อย่างครอบคลุม 

  ๕.ส่งเสริมให้สังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว์
เร่ร่อนสู่คน 

๓.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับสังคม 

๔.ระดับความส าเร็จของ
หน่วยงานท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(ครั้ง) 

๖.ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๗.ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนท่ี
ประสบปัญหาทางสังคมขอรับบริการจากส่วน
ราชการท่ีรับผิดชอบตามภารกิจท่ีกฎหมายก าหนด 

๔.เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๕.อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ปี ๒๕๕๙ แพทย์ 
๖๒๖ คน ประชากร 
๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 

๙.ส่งเสริมการสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

 ๖.ประชาชน  นั ก ศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 

๙.ส่งเสริมการสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

 ๗ .จ าน วนปี ก า ร ศึกษ า เฉ ล่ี ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี (ปี) 

๑๐.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรอายุ 
๑๕-๕๙ ปี 

๘.ค่าเฉล่ียคะแนน O-net ม.๓ 
(คะแนน) 

๑๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ให้สูงขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

๑.เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากร 

๑.อัตราการเปล่ียนแปลงของ
พื้นท่ีปุาไม้ในจังหวัด (จ านวน 
๑,๙๒๐,๕๒๕ ไร)่ 

๑.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้  สร้างจิตส านึก
ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ของ
ทรัพยากรปุาไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.ปริมาณขยะในจังหวัด ๒.เพิ่มความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค์
ให้ทุกภาคส่วนส านึกรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ 

 ๓.การจัดการน้ าเสีย (แห่ง) ๓. ส่ ง เ สริ ม ให้ อ ง ค์ก รปกครอ ง ส่ วน ท้อ ง ถิ่ น
ด าเนินการจัดการน้ าเสีย 

๔.พื้นท่ีบริหารจัดการน้ าเพิ่มข้ึน 
(ไร)่ 

๔.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าท้ังในเขต
ชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๕.พัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วมในพื้นท่ีชุมชนเมือง 
และเพิ่มส่ิงก่อสร้างเพื่อลดการพังทลายของตล่ิง
ตามแม่น้ าล าคลองสายหลักของจังหวัด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

๒.เพื่อใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เช่ือเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 

๖.รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ 

๖.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา
ภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๗.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ล้านบาท) 
๘.สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ล้านบาท) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

๑.เสริมสร้างความมั่นคง
เพื่อปกปูองสถาบันหลัก
ของชาติ 

๑.จ านวนต าบลท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติ (ต าบล) 

๑.สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
๒.ส่งเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓.ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนว
พระราชด าริ 

๒.เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายการ
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง
ทุกมิติ 

๒.จ านวนต าบลท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) 

๔.การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๕.การปูองกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย์ 
๖.การปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๗.การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 
๘.การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

  ๙.การส่งเสริม ปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
๑๐.การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัด 
๑๑.ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

๓.เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔.สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) ๑๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติราชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาลท่ี
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (%) 

๑.เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการภาครัฐ ตาม
แนวทางหลักการทรงงาน 
 ๒.ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง

น้ าประปา (%) 
๓.ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง
ไฟฟูา (%) 
๔.ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 
๕.การให้บริการภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
๕.๑ จ านวนครั้ง 
๕.๒ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
๖.ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗.ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (%) (ปี ๕๘ จ านวน 
๑,๘๕๕,๖๙๙,๓๕๘ บาท) 

๒.เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

๒.เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนา 

๘.ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร 
๘.๑ ประชาชน 
๘.๒ บุคลากรภายในองค์กร 

๓.การพัฒนาบุคลากร 
๔.การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕.การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๖.การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

 
 

สรุป 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 

 
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับใหม่) 

 
วิสัยทัศน์ : 

โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย 
เป้าประสงค์
รวม 

๑.เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจของ
จังหวัด 

๒.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๓.มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์และมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔.เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคง ใน
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
คุกคามและ
ปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕.เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ
มีสมรรถนะสูง
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการทุก
ด้าน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑.การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๒.ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างย่ังยืน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔.การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๕.การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

๓ เปูาประสงค ์ ๔ เปูาประสงค ์ ๒ เปูาประสงค ์ ๓ เปูาประสงค ์ ๒ เปูาประสงค ์

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ๘ กลยุทธ์ ๑๑ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอปักธงชัย 
เป้าหมายการพัฒนา 

  เพื่อพัฒนาให้อ าเภอปักธงชัยให้เป็นเมือง  “เมืองปักธงชัยน่าอยู่  มุ่งสู่ระบบนิเวศน์ดี ทุกชีวิต
มีความสุข  ภายใต้สังคมเข้มแข็ง  ประชาชนมั่งค่ัง  “ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชน  เพื่อให้ประชาชน
อยู่ดีกินดีมีสุข มีความมั่งค่ัง  มีท่ีอยู่อาศัย  มีอาชีพ  มีการศึกษา  มีสุขภาพอนามัยดี  มีประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้การบริหารงานจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ และ
สภาพแวดล้อมท่ีดี  โดยมีเปูาหมาย 

๑. การแก้ไขปัญหาพื้นท่ีได้อย่างเบ็ดเสร็จ  ครบวงจร 
๒. ริเริ่มแก้ปัญหา  และพัฒนาพื้นท่ีตนเองได้ 
๓. ผลักดันวาระแห่งชาติ  สนองนโยบายของชาติ 
๔. ลดภาระของรัฐบาลท่ีต้องแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
  

 อ าเภอปักธงชัย ได้ร่วมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ในการพัฒนา
บ้านเมืองปักธงชัยน่าอยู่  มุ่งสู่ระบบนิเวศน์ดี ทุกชีวิตมีความสุข  ยุทธศาสตร์   ๙  ยุทธศาสตร์    ดังนี้ 

 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
๑.๑. ศักยภาพ 

๑. มีล าน้ าส าคัญ   ๓  แห่ง  ได้แก่  ล าพระเพลิง  ล าเชียงสา  ล าส าลาย 
๒. มีอ่างกักเก็บน้ า  ๒  แห่ง  ได้แก่   อ่างล าพระเพลิง    อ่างส าลาย 
๓.  มีพื้นท่ีการเกษตร    ๔๔๒,๒๒๔  ไร่  ( ท านา  ๒๒๖,๖๑๑ ไร่  ปลูกข้างหอมมะลิ  ๖,๗๗๐ 

ไร่ ข้าวอื่นรวม  ๒๒๙,๘๙๑ ไร่  ปลูกมันส าปะหลัง / ปลูกอ้อย  ๗๕,๕๗๕  ไร่ ) 
๔. มีท่ีดินท่ีสมบูรณ์และภูมิอากาศเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๕.  มีผู้ประกอบกิจการค้าข้าว  ๒๖  แห่ง  โรงสีข้าวขนาดใหญ่  ๗  แห่ง  กลาง  ๑๐๒  แห่ง  

เล็ก  ๓๐  แห่ง 
 

๖. มีประชากรอยู่ในวัยแรงงานท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
 

๑.๒. ข้อจ ากัด 
 ๑.ขาดการบูรณาการท้ังการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 ๒.ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
 ๓.เกษตรกรยังขาดความรู้และการส่งเสริมการพัฒนาดินให้สมบูรณ์โดยอินทรียวัตถุ 

 

๑.๓ แนวทางพัฒนา 
 ๑. เพิ่มศักยภาพการผลิต 
 ๒. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรที่ผลิต  โดยเน้นความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
 ๓. ปรับปรุงคุณภาพของดิน 
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๑.๔. วัตถุประสงค์ / เป้าประสงค ์
๑.สนับสนุนแนวทางการเพิ่มผลผลิตการต่อไร่ให้สูงขึ้น 
๒.สนับสนุนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพดินโดยเน้นแนวทางเกษตรอินทรีย์ 
๓.สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง 
๔.ส่งเสริมให้มีการแปรรูปสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ  มี  Brand Name   เพื่อเพิ่มมูลค่า 
 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 ศักยภาพ  

 ๑) มีกลุ่มราษฎรผู้ประกอบการผลิตผ้าไหม จ านวน  ๗  กลุ่ม 
 ๒) มีชมรมไหมอ าเภอปักธงชัย  มีผู้ประกอบการ จ านวน ๗๗  ราย 

   ๓) มีบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย  ประกอบการแบบครบวงจร  สามารถเป็นต้นแบบได้ 
 ๔) มีสถาบันระดับอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๗  วิทยาเขต และปักธงชัย ๑ แห่ง 
 ๕) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต าบลเป็นภาคีการพัฒนา 

ข้อจ ากัด 
๑.ระบบเทคโนโลยีเช่ือมข้อมูล 
๒.การขับเคล่ือนกระบวนการกลุ่มและผู้ประกอบการ 
๓.วัตถุดิบเพื่อปูอนระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางพัฒนา 
 ๑ )การบูรณาการหน่วยงานและส่ง เสริมพลังขับเคล่ือนของกระบวนการผู้ผลิต /  

ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมส่ิงทออ าเภอปักธงชัยให้ทะลุ
เปูาหมาย เพื่อสนับสนุนนโยบายเมืองแฟช่ัน  เนื่องจากภาคอีสานเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตผ้าไหมท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศไทย และสร้างช่ือเสียงไปท่ัวโลก จังหวัดเป็นผู้น าในการพัฒนาการผลิต แปรรูป โดยการผสมผสาน
หัตถกรรมท้องถิ่นกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นผู้น าทางด้านการตลาด 

 

เป้าประสงค์ / เป้าหมาย 
 ๑. สนับสนุนนโยบายเมืองแฟช่ันอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. การพัฒนาการผลิต / การแปรรูปผสมผสานหัตกรรมท้องถิ่นกับเทคโนโลยีไม่ท าลาย

ส่ิงแวดล้อม 
 ๓. บรรลุตัวชี้วัดด้วยประสิทธิผลตามพันธกิจ 

๓.๑.  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
๓.๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว   
 

ศักยภาพ 
๑.  เป็นเส้นทางการเดินทางของนักท่องเท่ียวจากอีสานสู่ภาคตะวันออก  อีสานตอนใต้ 
๒.  มีสถานบริการประชาชนและนักท่องเท่ียว   ประกอบด้วย 



55 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

  -   ธนาคาร   จ านวน  ๗    แห่ง 
  -   สถานีบริการน้ ามัน จ านวน  ๗    แห่ง 
  -   มีโรงแรม และท่ีพัก จ านวน  ๔    แห่ง 

    -   มีร้านอาหาร  จ านวน          ๑๒    แห่ง 
  -   มีสนามกอล์ฟ  จ านวน  ๑    แห่ง 
๓.   อยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆ  ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดนครราชสีมา 

 

๔.   มีสถานท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  โบราณสถาน  วัดวาอาราม  วิถีชีวิตของชาวบ้าน 
๕.   มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมท่ีมีช่ือเสียงท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 
๖.   มีสินค้าภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นท่ีหลากหลายเพื่อนักท่องเท่ียวได้เลือกซื้อเป็น

ของท่ีระลึกและของฝาก 
ข้อจ ากัด 

๑.  ขาดการประสาน  เช่ือมโยง  และให้ความส าคัญในการบูรณาการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง 
๒.  ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นท่ี 
๓.  ขาดการพัฒนาเส้นทางคมนาคม  การบริการต่าง ๆ  และการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง 
๔.  ขาดแผนงาน  โครงการท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว   
 ๒.  สร้างแหล่งท่องเท่ียวขึ้นใหม่ 
 ๓.  สนับสนุนกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศน์  เชิงอนุรักษ์ 

๔. ส่งเสริมวิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นศูนย์กลางแวะพักของ
นักท่องเท่ียวก่อนเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ 

 

 เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ 
 ๑. จัดงานเทศกาลแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นระดับสากลเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท้ังชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ 
๒. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  โบรณสถาน  วัดวาอารามและวิถีของชาวบ้านท่ีมีอยู่

เดิมในพื้นท่ีให้กลมกลืน  สอดคล้อง  หลากหลายในแต่ละหมู่บ้านเป็นท่ีรู้จักและน่าสนใจพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม / พัฒนาส่ิงก่อสร้างขึ้นใหม่ตามศักยภาพท้องถิ่น 

๓. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ  เกษตรปลอดสารพิษให้มี
ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ  สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักท่องเท่ียวเชิงเกษตร  และนักศึกษา 
 ๔. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมระดับหมู่บ้าน ต าบล ให้เป็นหมู่บ้านผลิตผ้าไหมให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 
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๔. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ศักยภาพ 

 ๑.  มีกลุ่มประกอบอาชีพต่าง ๆ      จ านวน  ๕๑   กลุ่ม 
 

๒.  มีกองทุนสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ 
 -   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จ านวน  ๒๐๕   กองทุน 
 -   กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน  จ านวน  ๒๐๕   กองทุน 
 -   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  จ านวน  ๒๐๖   กลุ่ม 
๓. มีกลุ่มอาชีพผู้ผลิต  ผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานตามโครงการหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งต าบล    จ านวน  ๑๖    ผลิตภัณฑ์ 
๔. มีคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจระดับอ าเภอ  และมีพลังขับเคล่ือนท่ีเข้มแข็ง 

  ๕. มีสถาบันระดับอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๗  วิทยาเขตและปักธงชัย ๑ แห่ง 
๖. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการระดับอ าเภอเป็นภาคีการพัฒนา  

 

 

ข้อจ ากัด 
๑. ยังขาดเทคโนโลยีเช่ือมระบบข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว 
๒. วัตถุดิบเพื่อปูอนระบบการผลิตไม่ต่อเนื่อง 

แนวทางพัฒนา  
  การบูรณาการหน่วยงานและเสริมสร้างพลังขับเคล่ือนของกระบวนการกลุ่ม ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ  และเครือข่ายองค์กรชุมชน  ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ / เป้าหมาย 
  ๑)  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล   ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถิ่น  ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ 
  ๒)  บรรลุตัวชี้วัดด้วยประสิทธิผลตามพันธกิจ  สัดส่วนครัวเรือนผ่านความยากจน 
 

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาร่วมกัน        
ศักยภาพ 

     ๑.  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองท้องถิ่น   จ านวน  ๓๔  หน่วย 
๒.  องค์กรภาคเอกชน  และองค์กรเอกชนท่ีเข้มแข็ง 
๓.  สถาบนัการศึกษา  ศาสนา  สภาวัฒนธรรม  ท่ีมีความเข้มแข็ง 

 
 

ข้อจ ากัด 
๑.  ประชาขาได้รับบริการด้านสาธารณสุขไม่ท่ัวถึง  เพราะพื้นท่ีห่างไกล 
๒.  สถานการศึกษาไม่ท่ัวถึง  โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนท าให้ขาดโอกาสทางสังคม 
๓.  ปัญหาการว่างงาน  ขาดอาชีพ 
๔.  ปัญหาด้านศีลธรรม 
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๕.  ปัญหาด้านยาเสพติด 
๖.  ปัญหาด้านอาชญากรรม 
๗.  ปัญหาด้านอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นบนเส้นทางสายหลักและสายรอง 

 

แนวทางการพัฒนา 
๑.  สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การประกอบอาชีพ 
๒.  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบองค์รวม  ทันสมัย 
๓.  จัดให้มีร้านอาหารปลอดภัย  ตลาดสดน่าซื้อ  ปกปูองสิทธิผู้บริโภค 
๔.  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ลดปัญหาอาชญากรรม  อุบัติเหตุ 
๕.  สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการครอบครัว ชุมชน เพื่อสร้างสุขภาพกาย จิตใจให้แก่

ประชาชน 
 

 เป้าประสงค์ / เป้าหมาย 
๑.  ให้บริการด้านสาธารณสุข อนามัยและการศึกษา โดยท่ัวถึงครอบคลุมพื้นท่ีเปูาหมาย 
๒.  ลดปัญหาการว่างงาน 
 

๓.  ประชาชนมีคุณธรรม 
๔.  ลดอุบัติเหตุ 
๕.  ลดปัญหาอาชญากรรม 
๖.  คุณภาพการศึกษาดี 
 

๖.ยุทธศาสตร์สร้างการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ศักยภาพ 

๑.  เป็นภูเขาร้อยละ  ๕๐  ของพื้นท่ีอ าเภอ  เป็นแหล่งก าเนิดลุ่มน้ า  ๖  สาย 
๒.  เป็นพื้นท่ีปุาสงวน  ๔  แห่ง   อุทยานแห่งชาติ   ๑  แห่ง  สวนปุา  ๒  แห่ง 
๓.  มีชุมชนท่ีเจริญขนาดใหญ่  กลาง  ๔  แห่ง   
๔.  มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ  ๑๙  แห่ง 

ข้อจ ากัด 
 ๑.  มีพื้นท่ีชุมชนหนาแน่น ๔ แห่ง  มีน้ าเสีย  ขยะมูลฝอยมากยังขาดระบบจัดการท่ีมีคุณภาพ 

 ๒.  ยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มยังลักลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 

แนวทางการด าเนินการ 
   ๑.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๒.  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก  ความตระหนักของภาคเอกชน  ราชการในการผลิต  มุ่งเน้น
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีมาตรการลดผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  ๓.  ส่งเสริมระบบชลประทาน  ก่อสร้างฝายต้นน้ าลดการไหลของน้ า 
  ๔.  สร้างเครือข่ายชุมชน  เฝูาระวังปูองกัน  ควบคุมการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ / 

ส่ิงแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
๑.  ฟื้นฟูธรรมชาติและสภาพแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลาย 
๒.  รักษาคุณภาพแหล่งน้ า  อากาศ  ความดังของเสียง  ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
๓.  เพิ่มพื้นท่ีในระบบชลประทานให้แก่ภาคการเกษตร 
๔.  บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
 

 

๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร 
ศักยภาพ 

๑.  มีส่วนราชการท้ังภาคราชการส่วนภูมิภาค  ส่วนกลาง  และส่วนท้องถิ่นจ านวนมากและมี
ผู้ปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานมีคุณภาพ  เข้าใจหลักบริหารจัดการตามนโยบาย 

๒.  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๘ แห่ง ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
   ๓.  มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพของประชากร 

๔.  มีสถาบันการศึกษา วัด และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมาก 
๕. เป็นอ าเภอท่ีเป็นเสมือนศูนย์กลางในการสัญจรสู่ท่าเรือชายฝ่ังตะวันออกของภาคอีสาน 
๖. องค์กรภาคเอกชน  องค์กรประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานรัฐ 
 

ข้อจ ากัด 
  ๑.เป็นอ าเภอขนาดใหญ่  มีประชากรจ านวนมาก  ต้องใช้ปัจจัยในการพัฒนา 
แนวทางการด าเนินการ 

 

๑.  ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองลงสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามนโยบายของ
รัฐบาล 

๒.  ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารส่วนราชการเพื่อปรับกระบวนทัศน์  และเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็งของหน่วยงาน  ท้ังราชการ  องค์กรปกครองท้องถิ่น  และประชาชน 
 

๓.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมในด้านการใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง  การเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 
 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
๑.  เพื่อการพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีและลดระยะการ

ให้บริการ 
๒.  เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร การปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของบุคคลในหน่วยงาน และ

ความรู้ของบุคคลในหน่วยงาน  และองค์กร 
๓.  เพื่อความสามารถในการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานและองค์กร 
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๘.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

ศักยภาพ 
๑.  เป็นอ าเภอท่ีอยู่ใกล้จังหวัดนครราชสีมา  จึงเดินทางไปมาสะดวกในการติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานในระดับจังหวัด 
๒.  มีทางหลวงหมายเลข  ๓๐๔ ซึ่งเส้นทางในการสัญจรไปมาทางภาคทางภาคอีสาน / 

ตะวันออก 
๓.  มีองค์กรปกครองท้องถิ่น   จ านวน   ๑๘  แห่ง  
๔.  มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค   จ านวน    ๖  แห่ง 
๕.  มีรัฐวิสาหกิจ         จ านวน    ๒   แห่ง 
๖.  มีองค์กรภาคเอกชน บริษัท  ท่ีพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของอ าเภอจ านวนมาก 

ข้อจ ากัด 
๑.  เจ้าหน้าท่ีบางส่วนยังขาดความส านึกในการปรับปรุงกระบวนการวิสัยทัศน์ – ท างานแบบ

ใหม ่ ยังยึดแนวปฏิบัติเดิม 
๒. ระบบการบริหารงานบางเรื่องยังไม่มีการปรับปรุงการบริหารให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลง 
๓.  ข้อมูลของหน่วยงาน  องค์กรปกครองท้องถิ่นไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย 

แนวทางการด าเนินการ 
๑.  ปรับปรุงการให้การบริการประชาชนและการพัฒนาหน่วยงาน 
๒.  จัดบริการด้านสาธารณะท่ีมีคุณภาพ  รวดเร็ว  ครบวงจรเพื่อให้การบริการประชาชน

ท่ัวถึง 
๓.  ส่งเสริมมาตรการประหยัดในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน 
๔.  ปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการเพื่อเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๕.  ใช้ระบบ  ITC  มาใช้ควบคู่กับการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
๑)  เพื่อการพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีและลดระยะการ

ให้บริการ 
๒)  เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร การปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของบุคคลในหน่วยงาน   

และ  ความรู้ของบุคคลในหน่วยงาน  และองค์กร 
๓)  เพื่อความสามารถในการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานและองค์กร 

 

๙. ยุทธศาสตร์การปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐ    
ศักยภาพ 

 ๑.   มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน  ๒๐๕   กองทุน 
   ๒.   มีกองทุน  กข.คจ.   จ านวน   ๔๖    กองทุน 
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   ๓.   มีโรงเรียน   ๘๒  แห่ง   ครู  ๑,๑๑๘  คน   ห้องเรียน   ๙๑๐  ห้อง 
 ๔.   มีสถานพยาบาล  โรงพยาบาล  ๑  แห่ง สถานีอนามัย  ๒๐ แห่ง บุคลากรทางการแพทย์  

๑๓ คน อาสาสมัครสาธารณสุข   ๒,๑๖๐ คน 
 

   ๕.   สถานีต ารวจภูธร  จ านวน  ๑  แห่ง  สายตรวจต าบล  ๑๖   แห่ง 
 

ข้อจ ากัด 
๑.  จ านวนบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ  ท างานอย่างเต็มความสามารถ  รัฐควรสนับสนุน

บุคลากรเพิ่มรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ และเครื่องมีในการปฏิบัติงาน 
 

แนวทางพัฒนา  
 ๒.  สนับสนุนการปราบปรามผู้มีอิทธิพล  การทุจริตคอรัปช่ัน 
 ๓.  ส่งเสริมการปูองกัน  เฝูาระวัง  รักษาบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
 ๔.  ส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และเท่าเทียมกัน 
 ๕.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชาและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
 

เป้าประสงค์ / เป้าหมาย 
 ๑.  เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล / จังหวัดในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  การแก้ไขยาเสพติด
และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 

 ๒.  การปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ 
 ๓.  การส่งเสริมให้ประเทศมีทักษะในการปรับตัวและอาศัยอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 
 ๔.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  สติสัมปชัญญะ  และอารมณ์ 

 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา (๑๒ ยุทธศาสตร์) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ท้ังระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชนรวมท้ัง ให้มี
การบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับ 
  ๑.๒ ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับส่วนภูมิภาค 
  ๑.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ๑.๔ ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
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  ๑.๖ การน าข้อมูล จปฐ. และ กชช๒ค. มาใช้ในการวางแผน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาโคราช 
  ๑.๗ การส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานขององค์กร
ตนเอง 
 

  ๑.๘ ให้ศึกษาจัดท าแผนพัฒนาของอ าเภอแบบบูรณาการ โดยให้ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนเข้ามาร่วมจัดท าแผน เพื่อให้ทุกอ าเภอมีแผนหลัก (Master Plan) ในการพัฒนาทุกส่วนของอ าเภอนั้นๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้
อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ 
 ๒.๒ สนับสนุนการพัฒนาก าลังก้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษา สนับสนุน (แพทย์/พยาบาล/
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 
 ๒.๓ ด าเนินการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข โดยครอบคลุมท้ังวัสดุ ครุภัณฑ์ ก าลังคน งบประมาณ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจท่ีดี 
 ๒.๕ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพท่ีดี 
(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย/โรงเรียน) 
 ๒.๖ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่ง
ผู้ปุวยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการสาธารสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๗ การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท้ังผู้น าชุมชน (ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน) 
กลุ่มสตรี, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มวัยรุ่น, วัยท างาน, วัยสูงอายุ 
 ๒.๘ การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับ
รักษาผู้ปุวยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนประสานงาน ให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมท้ังในเมืองและต าบล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความสมัคร
ใจ และความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ 
 ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ท้ังระดับก่อนวัยเรียน 
ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
 ๓.๔ ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา และเป็นโรงเรียน 
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มาตรฐานคุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ 
 ๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ 
 ๓.๗ จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของ อบจ.โดยให้มีความร่วมมือของผู้บริหารการศึกษาท้ังท่ีสังกัด อบจ. และกระทรวงศึกษาธิการและ
อื่นๆ 
 ๓.๘ จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน าสู่สัมมาชีพ 
 ๓.๙ จัดต้ังสถาบันการศึกษา หรือการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพไปสู่การมีงานท าและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 ๓.๑๐ จัดหาศูนย์การเรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า เช่นศูนย์ภาษาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดมีชีวิตฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยสนับสนุนเบ้ียสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 ๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 
 ๔.๓ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือ HIV 
จัดให้มีและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
 ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ต้ังแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัย
ท างาน และวัยชรา 
 ๔.๕ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ 
 ๔.๖ สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเรื้อรัง ด้านหลักประกันรายได้ เข้าถึงบริการ
ของรัฐอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม 
 ๔.๗ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา 
 ๔.๘ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิยกรรม อุสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา กองส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต/พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหาร จัดการประสาน 
กองคลังงานการลงเงินทุนช่องทางการตลาด 

๕.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก 
และจัดท าห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก 
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๕.๓ ประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า อื่นๆ เพื่อสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัด 

๕.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 
๕.๕ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต
การตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
 ๖.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม 
 ๖.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
 ๖.๔ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ๖.๕ ประสานงานจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 ๖.๖ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองต่างๆ 
 ๖.๗ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นพลังงานทดแทน 
 ๖.๘ ส่งเสริมการด าเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร น้ า ลม แสงอาทิตย์  และการเผาขยะ
เศษวัสดุเป็นพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๗.๑ ประสานร่วมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัดส านักปลัดฯ, กองช่าง 
และจัดระบบการตลาดส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
 ๗.๒ ประสานงานโครงข่ายการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม/
เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร) 
 ๗.๓ ประสานการตลาดนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุจากต่างประเทศมาใช้บริการแบบลองสเตย์ท่ีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 ๗.๔ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาศูนย์พัฒนาข้อมูลการ
ท่องเท่ียว 
 ๗.๕ พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเท่ียวให้สะดวกรวดเร็ว 
 ๗.๖ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
เช่น งานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัยงานปราสาทหิน งานแข่งเรือพิมาย ฯลฯ 
 ๗.๗ ใช้สนามกีฬาซีเกมส์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น งานแสดงสินค้าอินโดจีน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๘.๑ ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน 
 ๘.๒ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 
 ๘.๓ ส่งเสรมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา 
 ๘.๔ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
 ๘.๕ ประสานความร่วมมือชมรม/สมาคมต่าง เพื่อจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส์ 
 ๘.๖ จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่นลิเก เพลงโคราช และการแข่งขันทาง
ดนตรี เพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ 
 ๘.๗ เสนอเป็นตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา 
 ๘.๘ ส่งเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๙.๑ บูรณการการบริหารจัดการดิน น้ า ปุา ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคี ทุกเรื่อง
ได้แก่ ภาคี ทุกเรื่องได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน 
 ๙.๒ ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน 
ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 
 ๙.๓ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ าย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน 
 ๙.๔ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะ/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
 ๙.๕ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมชุมชน 
 ๙.๖ ประสานความร่วมมือ เพื่อแกไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 
 ๙.๗ การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด 
 ๙.๘ ปรับปรุงคุณภาพสายน้ าล าคลองและสายน้ าหลักท้ัง ๙ สาย ของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๙.๑๐ สนับสนุนให้มีการจัดท าข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เครื่อง paramotor และเทคโนโลยี
ส ารวจระยะไกลเพื่อปูองกันการบุกรุกปุาไม้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑๐.๑ จัดระบบฐานข้อมูลสานสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑๐.๒ บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล ส่ิงแวดล้อม,กองช่าง 
อบต.) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นท่ี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 ๑๐.๓ ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ า 
คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
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 ๑๐.๔ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และการ
ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 ๑๐.๕ ส่งเสริมสถานท่ีเพื่อนันทนาการและออกก าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
 ๑๐.๖ การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 
 ๑๐.๗ ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑๑.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น 
 ๑๑.๒ รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๑๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ รูปแบบต่างๆ 
 ๑๑.๔ ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 
 ๑๑.๕ สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑๒.๑ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ า 
 ๑๒.๓ สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 “ ทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ สิ่งปฏิกูลไม่มี” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
      ๑.๑ ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนา
แหล่งน้ า คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
    ๑.๒ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
    ๑.๓ ส่งเสริมสถานท่ีออกก าลังกายและนันทนาการ 
 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
     ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 
     ๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การ
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ 
     ๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองต่างๆ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 
     ๓.๑ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก 
    ๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุน 
ต ารวจบ้าน/ อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑  จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่ าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๔.๒  ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น(อบต.เทศบาล.อบจ.)และร่วมมือกับส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค 

 

๔.๓  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

๔.๔  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
๔.๕  จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๔.๖  การส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานของ
องค์กร 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
     ๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น 
     ๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา  
       ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน น าเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
      ๖.๒  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 
      ๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 
     ๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและก าลังใจท่ีดี 

๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท้ังผู้น าชุมชน (ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน)กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ 

๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมี
สุขภาพท่ีดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/ การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ - ไม่ติดต่อ /การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/
อนามัยโรงเรียน) 

 

๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
     ๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    ๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสรมิการประหยัดพลังงาน /การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
แนวทางการพัฒนา 
      ๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ /เชิง
วัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร) 
     ๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
งานบวงศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ 
 

๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
       ๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ติดเช้ือ HIV จัดให้มีและเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
      ๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ
เอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ  
 

    ๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้า
ส่งออก  
     ๑๒.๓ สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
 ต าบลเกษมทรัพย์ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่าง บรรลุตามพันธกิจ และวิสัยท่ีก าหนด ดังนี้ 
 ๑.ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีท้ังทางด้านร่างกายจิตใจ การศึกษาศาสนา สุขภาพอนามัย มีการเรียนรู้
พร้อมท้ังใช้และจัดการทรัพยากรรอบตัวให้เกิดประโยชน์และพึ่งตนเองได้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๓.สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครัวเรือน เพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพทักษะในการพัฒนาฝีมือและการรวมกลุ่มทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ครัวเรือนให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้บรรเทาปัญหาความยากจน 
 ๔.สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐให้
บรรลุตามเปูาหมายหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๕.เพื่ อพัฒนาระบบการจัดการ ส่ิงแวดล้อมให้ ทัน ต่อการพัฒนาของ ชุมชน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมท้ังน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ควบคู่กันไป 
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๒.๔ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า รวมท้ังมีการปรับปรุง
บ ารุงรักษา 
๒.มีการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพิ่มข้ึน 
๓.มีการก่อสร้างและขยายเขตบริการประปาเพิ่มข้ึน 
๔.ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 

๑.เกษตรได้รับการส่งเสริมทางด้านการเกษตร 
๒.ลดต้นทุนการผลิต และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
๓.เกษตรได้รับการส่งเสริมทางด้านการเกษตร เช่น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการท าการเกษตร 
๔.จ านวนโครงการพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑.จ านวนโครงการด้านการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทาง
บกท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 
๔.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๕.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
๖.ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๗.ร้อยละของการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

๑.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการให้บริการ 
๓.จ านวนรายได้ท่ีจัดเก็บได้เองเพิ่มข้ึน 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.มีกิจกรรมการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ไม่ให้สูญหายและสืบทอดภูมิ
ปัญญาจากรุ่น สู่รุ่น 
๒.จ านวนโครงการด้านศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 
๓.จ านวนโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 

๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม 

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

๑.ร้อยละของสถานท่ีออกก าลังกาย 
๒.จ านวนโครงการด้านการปูองกนัและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดท่ี
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑.จ านวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความตระหนักในการอนรุักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.จ านวนโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 
๓.จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 

๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียวและบริการ 

๑.ร้อยละของจ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ และคุณภาพชีวิต 

๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม 

๑.ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
๒.จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุ ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือ 
๓.จ านวนโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมท่ีด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
๔.ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 

๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 

๑.จ านวนผู้ว่างงานลดลง 
๒.ประชากรได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ 

 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานโดยมุ่งสร้างและบูรณะถนนแหล่งน้ า และ
สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 

ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑.ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้
ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของชาติ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานและพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ีในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิน่อย่างเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีการประกนัคุณภาพในการด าเนินการตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 
๒.การมีพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

๑.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน การปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพื้นท่ี 

๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ า การบริหารจัดการขยะ 

๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียวและบริการ 

แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม 

๑.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาส 

๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  
อุตสาหรรม 

๑.กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 
๒.ส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

๒.๖ กลยุทธ์ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลเกษมทรัพย์ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาท

การพัฒนา ต าบลเกษมทรัพย์ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมท้ัง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑.ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 
๒.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
๓.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
๔.บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 

๑.วางระบบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคผลิต อย่างมีแบบแผน 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง 
๒.ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีในการ
บวบคุมปูองกัน ก าจัดโรคและสัตรูผลผลิตทางการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑.เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
๓.การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.ส่งเสริมระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

๑.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก
ระดับท้ังในระบบและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 

๑.การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

๑.ส่งเสริมการปูองกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพรา่งกายและจิตใจให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงตามหลักสาธารณสุข 

๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑.สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
๒.การจัดระบบบ าบัดน้ าเสียการจัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
๓.ให้ความรู้และพัฒนาในการใช้ท่ีดินและแหล่งน้ า 

๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการ 

ยกระดับการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและยกระดับการให้บริการ
การด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน รวมท้ังส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชาวพุทธ 

๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม 

๑.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
๒.เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดีเกิดความอบอุ่นรวมท้ัง
การพัฒนาสตรีเยาวชน ผู้สูงอายุ 

๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 

ส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการท างานเชิง
นวัตกรรม 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี

จ าเป็นเพื่อรองรับการการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒.ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓.การเสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง 
๔.การบริหารและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความ

ร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕.การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีต 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีการประกันคุณภาพในการด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนดและ

มีการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
๗.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
๘.ส่งเสริมการปูองกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงตาม

หลักสาธารณสุข 
๙.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า การบริหาร

จัดการขยะ 
๑๐.ยกระดับการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและยกระดับการให้บริการด้านการท่องเท่ียวให้ได้

มาตรฐาน รวมท้ังส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชาวพุทธ 
๑๑.เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดีเกิดความอบอุ่นรวมท้ังการพัฒนาสตรี เยาวชน 

ผู้สูงอายุ 
๑๒.ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 
 
 
 
 
 

 
เป้าประสงค์ 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

Strategy Map 

ทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ สิ่งปฏิกูลไม่มี 

๑.จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
๒.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๓.ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 
๔.คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑.ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการพัฒนา
ในอนาคต 
๒.มีบริการสาธารณะและระบบการจัดการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยที่ 
๓.ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบการให้บริการ รวมทั้งเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
๔.บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและระบบการท างานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๕.ระบบการศึกษามีคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๖.ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  แนวทาง 
  การพัฒนา

๑.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

๑.๑.ส่งเสริม
เชื่อมโยงการ
ชลประทาน 
ก่อสร้างฝาย 
ท านบก้ันน้ า ขุด
ลอก ขุดสระ 
พัฒนาแหล่งน้ า
คลองน้ า ระบบ
ประปา และการ
กระจายการใช้
ประโยชน์ 
๑.๒ การจัดให้มี
และบ ารุงรักษา
โครงสร้าง
พื้นฐาน ทางบก 
ทางน้ าและทาง
ระบายน้ า 
๑.๓ ส่งเสริม
สถานท่ีออก
ก าลังกายและ
นันทนาการ 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เกษตรกรรม 

๓.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านความ
มั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหาร
ราชการให้มี
ประสทิธิภาพ
คุณภาพ 

๕.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ส่งเสริม

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๖.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

การศึกษา 

๗.ยุทธศาสตร์

การ

พัฒนาการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

๘.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสา
ธารณ 
สุข 

๙.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

๑๐.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านการ

ท่องเที่ยว

และบริการ 

๑๑.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

สวัสดิการ

สังคม 

๑๒.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม 

๒.๑ พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านเกษตรกรรม 
๒.๒ พัฒนา
ความรู้ด้าน
วิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทาง
การเกษตร การ
สนับสนุนศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน/
แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
๒.๓ สนับสนุน
การรวมกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อ
เพิ่มอ านาจการ
ต่อรองต่างๆ 

๓.๑ การปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย/ความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ลด
อุบัติเหตุจราจร
ทางบก 
๓.๒ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน ในด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัย โดย
ส่งเสริมสนับสนุน 
ต ารวจบ้าน/อป
พร.ให้ท างานอย่าง
มีคุณภาพ 

๔.๑ จัดโครงสร้าง
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุตาม
นโยบายและการ
บริหารงานอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
๔.๒ ประสานงานสาม
พี่น้องท้องถ่ิน (อบต.
เทศบาล อบจ.) และ
ร่วมมือกับส่วนราชการ 
ส่วนภูมิภาค 
๔.๓ ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถ่ินในทุกๆด้าน 
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีด ี
๔.๔ การพัฒนา
เทคโนโลยีและบุคลากร
ขององคก์รให้มีความเห
มะสมสอดคล้อง 
๔.๕ จัดระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็น
รากฐานในการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
๔.๖ การส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้และติดตามการ
ท างานขององคก์ร 

๕.๑ ส่งเสริม
ให้จัดพระสงฆ์
เป็นศูนย์
ส่งเสริม 
คุณธรรม
วัฒนธรรม
ประเพณี วิถี
พุทธท้องถิ่น 
๕.๒ รื้อฟ้ืน
คุณค่า 
วัฒนธรรม
ประเพณี
ชุมชน เช่น 
ชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

๖.๑ ส่งเสริม
สนับสนุน
สถาบันการ 
ศึกษา และภาค
ประชาชน น า
เทคโนโลยีมาใช้
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน 
๖.๒ ส่งเสริม
การศึกษาท้ังใน
ระบบและนอก
ระบบโรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ชุมชน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๗.๑ ส่งเสริม
การจัดแข่งขัน
กีฬาเพ่ือสร้าง
ความ
สมานฉันท์
ระหว่าง
องค์กรต่างๆ 
๗.๒ ส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ
ระดับเยาวชน
และประชาชน 
เพ่ือแก้ปัญหา
ยาเสพติดและ
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

๘.๑ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนในด้าน
สาธาณสุข โดย
ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
(อสม.) ให้ท างานอย่าง
มีคุณภาพและมีขวัญ
และก าลังใจท่ีด ี
๘.๒ จัดระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนให้มี
ส่วนท้ังผู้น าชุมชน 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน 
วัยสูงอายุ 
๘.๓ จัดระบบส่งเสริม
สุขภาพภาคประชาชน
เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของประชาชนสู่การมี
สุขภาพท่ีดี (การ
คุ้มครองผู้บริโภค/การ
ควบคุมปูองกัน
โรคติดตอ่-ไม่ติดต่อ/
การฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน/อนามัย
โรงเรียน 

๙.๑ 
ส่งเสริมการ
สร้างความ
ร่มร่ืนสอง
ข้างทาง 
เช่น การ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
๙.๒ 
รณรงค์การ
แก้ไข
ปัญหา
ภาวะโลก
ร้อน/
ส่งเสริมการ
ประหยัด
พลังงาน/
การรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

๑๐.๑ 
ประสานงาน
โครงข่ายการ
ท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบ เช่น 
การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ/เชิง
วัฒนธรรม/เชิง
เกษตร/เชิง
สมุนไพร 
 (สปาสุมนไพร) 
๑๐.๒ 
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เช่น งานบวง
ศรวงย่าโม งาน
ผ้าไหม 
ปักธงชัย ฯลฯ 
 

๑๑.๑ การ
สังคม
สงเคราะห์และ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี 
คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเช้ือ 
HIV  จัดให้มี
และเพ่ิมพัฒนา
ศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๑๒.๑ การ
ส่งเสริมผ้
ประกอบการ
รายย่อย โดย
ประสานกบั
สถาบันการศกึ
ษา ภาคธุรกิจ
เอกชน
หน่วยงานของ
รัฐ เช่น ความรู้
ด้านการผลิต 
ด้านการบริหาร
จัดการ 
๑๒.๒ ส่งเสริม 
OTOP ในด้าน
นวัตกรรม เช่น 
พัฒนาคุณภาพ
การผลิต 
ยกระดบัเป็น
สินค้าส่งออก 
๑๒.๓ 
สนับสนุนและ
พัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
   

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส, อุปสรรค) ท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น
ดังนี้ 

S = Strength จุดแข็ง W = Weakness จุดอ่อน 
๑.ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบล ๑.รายได้จากการจัดเก็บภาษีได้น้อย 
๒.วิถีชีวิตแบบกึ่งชนบทมีความขัดแย้งน้อย ๒.งบประมาณไม่เพียงพอ 
๓.มีพื้นท่ีน้อยเหมาะกับรายได้ท่ีจะพัฒนา ๓.ประชาชนไปท างานในเมืองหลวงมาก ปล่อยให้

ผู้สูงอายุ เด็ก อยู่บ้าน 
๔.มีการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง ๔.ขาดความรู้ความเข้าใจด้านไอที 
๕.พื้นท่ีน้อย ท าให้บริหารจัดการได้สะดวก ๕.เด็กและเยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับใน

ท้องถิ่น 
๖.มีระบบการตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง ๖.ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
๗.มีความพร้อมทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ ๗.ปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อมจากภาคการเกษตร 
๘.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ๘.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
๙.มีตลาด รับซื้อ ขายส่ง-ปลีก ผักผลไม้ทางการเกษตร
ในพื้นท่ี 

๙.สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ส่งอันตรายต่อ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม 

๑๐.เกษตรมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท า
การเกษตรผลผลิตมากขึ้น ต้นทุนลดลง 

๑๐.ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 

๑๑. ประชากรมีรายได้จากการปลูกพืชระยะส้ัน ๑๑.ขาดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม
ผู้ผลิต 

๑๒.ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ  
๑๓.มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

O = Opportunity โอกาส T = Threat  อุปสรรค 
๑.หน่วยงานราชการมีความสนใจให้เงินกองทุนกลุ่ม
อาชีพ 

๑.สภาพภูมิอากาศ ฤดูแล้ง ขาดน้ าบริโภค อุปโภค  
ฤดูฝน น้ าท่วม 

๒.พื้นท่ีเหมาะท่ีจะต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้
ประชาชนมีงานท า 

๒.เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการพฒันา 
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O = Opportunity โอกาส T = Threat  อุปสรรค 
๓.ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถส่งเสริมให้อาชีพเสริม ๓.สภาพเศรษฐกิจตกต่ าและปัญหาราคาพืชผลตกต่ า 
๔.สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นจ านวน
มากและมีคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการในทุก
ฤดูกาล 

๔.พลังงานมีราคาสูง เพิ่มต้นทุนในการผลิตภาค
การเกษตร 

๕.การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๕.การติดต่อส่ือสารทางด้านภาษา เพื่อการส่ือสารเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน 

๖.มีการกระจายอ านาจในท้องถิ่นในการบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.ขาดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและองค์กร
ในโครงการพัฒนาต่างๆ 

๗.มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี  
อสม.กองทุนหมู่บ้าน อปพร. 
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  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.ขาดการตรวจสอบวิเคราะห์และปรึกษากันระหว่างหมู่บ้านท่ีมีถนนเช่ือมต่อกันให้เป็น
โครงการเดียวกัน ว่าควรจัดท าถนนประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพการใช้งานเพื่อปูองกันปัญหาถนนขาด
คุณภาพ เส่ือมสภาพเร็วและสัญจรไปมา ท่ีไม่สะดวก 
   ๒.ผู้รับเหมางานขาดจิตส านึกในการท างานให้ตรงกับแบบและก าหนดเวลา 
   ๓.ไม่มีการปักแนวเขตทางและวางท่อระบายน้ าพร้อมกับการก่อสร้างถนน 
   ๔.น้ าประปาขาดคุณภาพ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
   ๕.น้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหน้าแล้ง 
   ๖.การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะยังไม่ท่ัวถึง เพียงพอต่อความต้องการ 
 

ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
   ๑.ค่าครองชีพสูง 
   ๒.ประชาชนมีภาระหนี้สินจ านวนมาก เนื่องจากขาดการวางแผนการประกอบอาชีพ 
   ๓.ขาดสถานท่ี อุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมกีฬาและออกก าลังกายในแต่ละหมู่บ้าน 
   ๔.ประชาชนขาดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ ท ายากต่อการปูองกันโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ 
   ๕.ปัญหาภัยธรรมชาติท่ีสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ชีวิต และทรัพย์สิน 
   ๖.ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เนื่องจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา 
   ๗.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและขาดความสะดวก
ในการรับ-ส่ง เด็กในระดับก่อนวัยเรียน เนื่องจากสถานศึกษาต้ังอยู่ไกล 
   ๘.ขาดแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกระบบ เช่นศูนย์
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
   ๙.วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่น เริ่มสูญหาย เนื่องจากขาดการ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังและกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.ปัญหาการเรียกร้องสิทธิการได้รับความช่วยเหลือด้านการเกษตรจากรัฐบาล 
  ๒.ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มถือว่าเป็นพลังส าคัญในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับ
ผู้ร่วมการลงทุน 
  ๓.ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
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ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
  ๑.ประชาชนขาดความเข้าใจระบบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในการติดต่อประสานงานและได้รับความช่วยเหลือท่ีไม่ตรงต่อความต้องการ 
  ๒.ระบบราชการมีขั้นตอนในการด าเนินงาน จึงไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 
  ๓.ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง ท าให้กระบวนการตรวจสอบด้านต่างๆ 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๑.ปริมาณขยะและส่ิงปฏิกูลจ านวนเพิ่มมากขึ้นไม่มีการก าจัดท่ีถูกวิธี ไม่มีสถานท่ีก าจัดขยะท่ีถูกต้อง 
ประชาชนยังขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ 
  ๒.การใช้สารเคมีในภาคเกษตร 
  ๓.พื้นท่ีปุาชุมชนมีน้อยลง ขาดการดูแล ฟื้นฟู ปลูกเพิ่ม 
  ๔.มลภาวะทางอากาศจากการท าการเกษตร 
  ๕.พื้นท่ีสีเขียวลดลง การปลูกต้นไม้ทดแทนมีจ านวนน้อยและใช้ระยะเวลานานในการเจริญเติบโต และ
มีการถางปุาเพื่อท าการเกษตร 
  ๖.การขุดดิน ถมดินไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีถูกต้อง 
 

ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
  ๑.แหล่งน้ าธรรมชาติต้ืนเขิน ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าท าได้น้อยลง
จึงขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
  ๒.ประชาชนมีการปลูกพืชระยะส้ันจ านวนมาก ท าให้ต้องการใช้น้ าในจ านวนมาก 
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.๐๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านความ

มั่นคง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 

๑.การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ๑.การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
๒.การลดความเหลอืมล า้ ๓.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒.ยกระดับสังคมให้เป็นเมือง

น่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓.บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อ

ปูองกันสถาบันหลักของชาติและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 

๔.ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

๕.ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖.ยุทธศาสตรด์้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

๒.การเสริมสร้าง

ความเป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 

๓.การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

๔.การเติบโตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

๕.ด้าน

ความ

มั่นคง 

๖.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

๗.การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบ 
โลจิสติกส์ 

๘.ด้านวทิยา
ศาตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

๙.การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

๑๐.การ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือน
บ้าน และภูมิภาค 

๔.การสร้างความสมดลุและปรับ

ระบบบริหารจดัการ 

๕.การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

นครราชสีมา 

๑.ยุทธศาสตร์

การสานต่อ

แนวทาง

พระราชด าริ 

๒.ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนา

การศึกษา 

๓.ยุทธศาสตร์

ด้านการ

พัฒนาการ

เกษตร 

๔.ยุทธศาสตร์

ด้านการ

พัฒนาสังคม 

๕.ยุทธศาสตร์

ด้านการ

พัฒนา

สาธารณสุข 

๖.ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

๗.ยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวศาสนา-

วัฒนธรรมประเพณี 

และกีฬา 

๘.ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมือง

ที่ด ี

๙.ยุทธศาสตร์

ด้านการรักษา

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

๑๐.ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา องค์การ 
บริหารส่วน
ต าบล 
เกษมทรัพย์ 

๑.ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 

๓.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านความ
มั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารราชการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

๕.ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ส่งเสริมศาสนา

และวัฒนธรรม 

๖.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

การศึกษา 

๗.ยุทธศาสตร์

การพัฒนาการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

๘.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน 
สาธารณ 
สุข 

๙.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

๑๐.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านการ

ท่องเที่ยว

และบริการ 

๑๑.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

สวัสดิการ

สังคม 

๑๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 

เป้าประสง

ค์ 

ระบบการ
คมนาคมขนส่ง มี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

สนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนทางเศรษฐกิจ
ระดับบุคคล 
ครัวเรือน เพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตร 
เพิ่มศักยภาพทักษะ
ในการพัฒนาฝีมือ
และการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ครัวเรือนให้สามารถ
แข่งกับตลาด
ภายนอกได ้

การบริหารงาน
และการปฏิบัติ
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้
ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และอนุรักษ์สืบ
สานศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ของประชาชนทุก
ระดับอย่างท่ัวถึง 
ซ่ึงจะเป็นการ
รองรับประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริม
การ
พัฒนา
กีฬาและ
นันทนา 
การ 

การจัดการด้าน 
สวัสดิการ 
สาธารณสุข มี
ประสิทธิ 
ภาพ ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 

ประชาชน 
สังคม มีความ
มั่นคงและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิง
ปวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษา
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

๑.เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒.เพื่อช่วย 
เหลือประชาชน
ได้รับการ
สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

เศรษฐกิจชุมชน

มีความเข้มแข็ง 

มีศักยภาพใน

การพัฒนา

อาชีพประชาชน

มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒.ยกระดับสังคมให้เป็นเมือง

น่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๓.บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อ

ปูองกันสถาบันหลักของชาติและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๕.การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แบบ ยท.๐๑ 
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กลยุทธ์ 

๑.ก่อสรา้งและ
ปรับปรุง บ ารงุ
ถนน สะพาน ทาง
เท้า ทางระบายน้ า 
๒.ก่อสรา้งขยาย
เขตไฟฟูา
สาธารณะ 
๓.ก่อสรา้งและ
ขยายเขตการ
บริการประปา 
๔.บริการ
สาธารณะท่ี
ประชาชนพึงได้รับ
อย่างถ้วนหน้า 

๑.วางระบบการ
พัฒนาภาค
เกษตรกรรมและ
ภาคผลิต อย่างมี
แบบแผน และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลง 
๒.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิต โดย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลด
การใช้สารเคมีใน
การควบคุม ปูองกัน 
ก าจัดโรค และศัตรู
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

 

พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุน
การจัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพในทุก
ระดับทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ
ครอบคลุมทุก
ช่วงวัย พร้อม
ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

๑.การพัฒนา
และส่งเสริม
ด้านกีฬาและ
การ
นันทนาการ 

ส่งเสริมการ

ปูองกัน การ

รักษา การ

ฟ้ืนฟูสภาพ

ร่างกายและ

จิตใจให้

ประชาชนมี

สุขภาพ

แข็งแรงตาม

หลักสาธาณสุข 

๑.การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน 
๒เสริมสร้าง
ครอบครัวให้
เข้มแข็ง มี
สัมพันธภาพท่ีดี 
เกิดความอบอุ่น 
รวมท้ังการพัฒนา
สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ 
 

๑.สร้างจิตส านึก
และตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 
๒.การจัดระบบ
บ าบัดน้ าเสียการ
จัดระบบก าจดัขยะ
มูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
๓.ให้ความรู้และ

พัฒนาในการใช้

ท่ีดินและแหล่งน้ า 

๑.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
๒.การพัฒนา
บุคลากรและส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กร 
๓.การปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
๔.ส่งเสริมระบบการ
ให้บริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพ 

๑.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาท่ี
มีผลกระทบต่อ
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

การส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมโครงการ

ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

แขนงต่างๆ จารีต 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมความรู้
และ
ความสามารถ
ให้กับแรงงาน
ในภาค
เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน ให้
สนับสนุนการ
ท างานเชิง
นวัตกรรม 

ยกระดับการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP 

ให้ได้มาตรฐาน 

และยกระดับการ

ให้บริการด้านการ

ท่องเท่ียวให้ได้

มาตรฐาน รวมท้ัง

ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียววิถีชาว

พุทธ 

แผนงาน แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการศึกษา แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

งบกลาง แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสง

ค์ 

ระบบการ
คมนาคมขนส่ง 
มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

สนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนทางเศรษฐกิจ
ระดับบุคคล 
ครัวเรือน เพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตร 
เพิ่มศักยภาพทักษะ
ในการพัฒนาฝีมือ
และการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ครัวเรือนให้สามารถ
แข่งกับตลาด
ภายนอกได ้

ประชาชน 
สังคม มีความ
มั่นคงและมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การบริหารงาน
และการปฏิบัติ
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและ
ความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้
ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาของ
ประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถงึ 
ซ่ึงจะเป็นการ
รองรับประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริมการ
พัฒนากีฬา
และ
นันทนาการ 

การจัดการด้าน 
สวัสดิการ 
สาธารณสุข มี
ประสิทธิ 
ภาพ ประชาชน
มีสุขภาพที่ด ี

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งปวดล้อม
ได้รับการดูแล
รักษา
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 

แหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

๑.เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒.เพื่อช่วย 
เหลือประชาชน
ได้รับการ
สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

เศรษฐกิจ

ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง มี

ศักยภาพใน

การพัฒนา

อาชีพ

ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมขึ้น 

แบบ ยท.๐๑ 
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ผลผลิต

โครงการ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน จ านวน 
๑๑๖ โครงการ 
(รายละเอียด 
ตามแบบ  
ผ.๐๑) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 
จ านวน ๘ 
โครงการ 
(รายละเอียด 
ตามแบบ  

ผ.๐๑) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
จ านวน   ๒๗
โครงการ 
(รายละเอียด 
ตามแบบ  

ผ.๐๑) 

๑.แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
จ านวน ๓๕ 
โครงการ 
๒.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
จ านวน ๒ 
โครงการ 
๓.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 
จ านวน ๑ 
โครงการ 
๔.แผนงาน
การศึกษา จ านวน 
๒ โครงการ 
๕.แผนงานเคหะ
และชุมชน 
จ านวน ๑๐ 
โครงการ 
๖.แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน จ านวน ๗ 
โครงการ 
(รายละเอียด ตาม
แบบ 
 ผ.๐๑) 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
จ านวน ๖ 
โครงการ 
(รายละเอียด 
ตามแบบ  

ผ.๐๑) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
จ านวน ๑๒ 
โครงการ 
(รายละเอียด 
ตามแบบ  
ผ.๐๑) 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 
จ านวน ๔ โรง
การ 
(รายละเอียด 
ตามแบบ  

ผ.๐๑) 

ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
จ านวน ๒๕ 
โครงการ 
(รายละเอียด 
ตามแบบ  

ผ.๐๑) 

๑.แผนงานเคหะ
และชุมชน 
จ านวน ๒ 
โครงการ 
๒.แผนงานบริหาร
ท่ัวไป จ านวน ๑ 
โครงการ 
๓.แผนงาน
สาธารณสุข 
จ านวน ๑๔ 
โครงการ 
(รายละเอียด ตาม
แบบ ผ.๐๑) 

 

๑.แผนงาน
สาธารณสุข 
จ านวน ๓ 
โครงการ 
๒.แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป จ านวน ๕ 
โครงการ 
๓.แผนงาน
การศึกษา 
จ านวน ๖ 
โครงการ 
๔.แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 
จ านวน ๑ 
โครงการ 
(รายละเอียด 
ตามแบบ  

ผ.๐๑) 

๑.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 
จ านวน ๕ 
โครงการ 
๒.แผนงานเคหะ
และชุมชน 
จ านวน ๑ 
โครงการ 
(รายละเอียด ตาม
แบบ  
ผ.๐๑) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม 
จ านวน ๒๑ 
โครงการ 
(รายละเอียด 
ตามแบบ  

ผ.๐๑) 

แผนงาน 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

งบกลาง 

แบบ ยท.๐๑ 
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๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๒ 

วิสัยทัศน ์ “ทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ สิ่งปฏิกูลไม่มี” 

ยุทธศาสตร์ 

๑.ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 

๓.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านความ
มั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารราชการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

๕.ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ส่งเสริมศาสนา

และวัฒนธรรม 

๖.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

การศึกษา 

๗.ยุทธศาสตร์

การพัฒนาการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

๘.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสาธารณ 
สุข 

๙.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวด 
ล้อม 

๑๐.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้านการ

ท่องเที่ยว

และบริการ 

๑๑.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน

สวัสดิการ

สังคม 

๑๒.

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์ 

ระบบการ
คมนาคมขนส่ง 
มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

สนับสนุน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับ
บุคคล ครัวเรือน 
เพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร 
เพิ่มศักยภาพ
ทักษะในการ
พัฒนาฝีมือและ
การรวมกลุ่มทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ครัวเรือนให้
สามารถแข่งกับ
ตลาดภายนอกได้ 

ประชาชน 
สังคม มีความ
มั่นคงและมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การบริหารงาน
และการปฏิบัติ
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและ
ความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพือ่ส่งเสริม
และปลูกฝังให้
ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาของ
ประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถงึ 
ซ่ึงจะเป็นการ
รองรับประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริมการ
พัฒนากีฬา
และ
นันทนาการ 

การจัดการด้าน 
สวัสดิการ 
สาธารณสุข มี
ประสิทธิ 
ภาพ ประชาชน
มีสุขภาพที่ด ี

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งปวดล้อม
ได้รับการดูแล
รักษา
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 

แหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

๑.เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 
๒.เพ่ือช่วย 
เหลือ
ประชาชน
ได้รับการ
สงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

เศรษฐกิจ

ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง มี

ศักยภาพใน

การพัฒนา

อาชีพ

ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมขึ้น 
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ค่าเป้า 
หมาย 

กลยุทธ์ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

๑.วางระบบการ
พัฒนาภาค
เกษตรกรรมและ
ภาคผลิต อย่างมี
แบบแผน และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลง 
๒.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิต โดย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลด
การใช้สารเคมีใน
การควบคุม ปูองกัน 
ก าจัดโรค และศัตรู
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

 

๑.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อ
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

การบริหารงาน
และการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.มี
ประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
แขนงต่างๆ จารีต 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพในทุก
ระดับท้ังในระบบ
และนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วง
วัย พร้อมก้าวสู่
ประชาคม
อาเซียน 

๑.พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อ
การท่องเท่ียวและ
กีฬา 
๒.พัฒนาบุคลากร
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา 

ส่งเสริมการ
ปูองกัน การรักษา 
การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ
ให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ตามหลัก 
สาธาณสุข 

สร้างการมีส่วน
ร่วมของมุกภาค
ส่วนในการ
อนุรักษ์ ปูองกัน
ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมช
าติ ส่ิงแวดล้อม 
และแหล่งน้ า 
อย่างยั่งยืน 

ยกระดับการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP 

ให้ได้มาตรฐาน 

และยกระดับการ

ให้บริการด้านการ

ท่องเท่ียวให้ได้

มาตรฐาน รวมท้ัง

ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียววิถีชาว

พุทธ 

๑.เสริมสร้าง

ครอบครัวให้

เข้มแข็ง มี

สัมพันธภาพท่ีดี 

เกิดความอบอุ่น 

รวมท้ังการพัฒนา

สตรี เยาวชน 

ผู้สูงอายุ 

 

ส่งเสริมความรู้
และ
ความสามารถ
ให้กับแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน ให้
สนับสนุนการ
ท างานเชิง
นวัตกรรม 

แผนงาน 
แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ

และชุมชน 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

แผนงานการเกษตร งบกลาง 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
โดยมุ่งสร้างและ
บูรณะถนน แหล่ง
น้ า และ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เพื่อความเป็นอยู่
ท่ีดีของประชาชน 

ส่งเสริม
การเกษตร และ
สร้างอาชีพ เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน ตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ 
อปพร. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การให้บรกิาร
ประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาอุปกรณ์ 
เครือ่งมือ เครือ่งใช้ 
และสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่ง
สร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องคก์รให้พรอ้ม
บริการประชาชน 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
มีการประกัน
คุณภาพในการ
ด าเนินการตาม
มาตรฐานท่ี
ก าหนด 
๒.การมีพัฒนา
บุคลากร 
สถานศึกษาให้มี
ความพร้อมในทุก
ด้าน 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการอย่าง
เหมาะสม 

พัฒนาส่งเสริม 

สนับสนุนบริการ

สาธารณสุขของ

หมู่บ้าน การ

ปูองกันและระงับ

โรคติดต่อ 

ควบคุมปูองกัน

โรคระบาดใน

พื้นท่ี 

การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น 
การปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ า การ
บริหารจัดการ
ขยะ 

แหล่งท่องเท่ียว

ได้รับการพัฒนา

ให้มีคุณภาพได้

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

พัฒนาสังคมและ

ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตให้กับ

ผู้สูงอายุ พิการ 

ผู้ปุวยเอดส์ ผู้

ยากไร้ และ

ผู้ด้อยโอกาส 

 

๑.กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตรีแม่บ้านมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ให้
ครัวเรือน 
๒.ส่งเสริมการ
ฝึกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผลตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ยท.๐๒ 
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบการ
คมนาคมขนส่งมี
ประสทิธิภาพได้มา
จากฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

๑.ร้อยละ
ระยะทางของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
๓.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๒ ๔ ๖ ๘ ปีละ ๒ สาย การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/
ถนนลาดยาง 
แอสฟัสท์ติก 
-โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง/
เสริมทาง/ขยาย/ถนน
หินคลุก กรวดและ
ลูกรัง 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ๑.ร้อยละ
ระยะทางของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
๓.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 
 

๒ ๔ ๖ ๘ ปีละ ๒ สาย การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ แห่ง การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการติดตั้งสถานี
สูบน้ าลงสระหนอง
ม่วง 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
. 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.ยกระดับสั งคม ให้เป็ น
เมืองน่ าอยู่ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบการ
คมนาคมขนส่งมี
ประสทิธิภาพได้มา
จากฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการขยายพื้นที่
รับ-ส่งน้ าชลประทาน 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดรถข้ามได้ 
พร้อมฝาเปิด-ปิด/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
ปลอดภัย 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการขยาย
สะพานข้ามบ้านหลุม
ข้าว-บ้านท่าเยี่ยม 
พร้อมประตูเปดิ-ปิด 
บ้าน หลุมข้าว หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ส าหรับการเกษตร 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการขุดลอก
คลอง/เหมือง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
วางท่อ 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบการ
คมนาคมขนส่งมี
ประสทิธิภาพได้มา
จากฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของปะชา
ชน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ส าหรับการเกษตร 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ส าหรับการเกษตร 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการสูบน้ าเข้า
สระหนองงู/หนองม่วง 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
สะอาดใช้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-ถังพักน้ า (บ่อพักน้ า) 
พร้อมเครื่องกรองน้ า
ถังประปาล าเชียงสา 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
สะอาดใช้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการประปาส่วน
ภูมิภาค 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.ยกระดับสั งคม ให้เป็ น
เมืองน่ าอยู่ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบการ
คมนาคมขนส่งมี
ประสทิธิภาพได้มา
จากฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการวางท่อ
ประปา พร้อมตดิตั้ง
วาวเปิด-ปิด ท่อเมนท์
ใหม่/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละระยะทางที่
ด าเนินการ 

๒ ๔ ๖ ๘ ปีละ ๒ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู 
(คสล.) พร้อมฝาเปิด-
ปิด /พร้อมบ่อพัก/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละระยะทางที่
ด าเนินการ 

๒ ๔ ๖ ๘ ปีละ ๒ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวิร์ส) พร้อมฝา 
เปิด-ปิด 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละระยะทางที่
ด าเนินการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑โครงการ การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการถมสระ
สาธารณะประโยชน์ 
แลทางสาธารณะ
ประโยชน์/ถมคัน
คลอง/ปรับปรุงที่
สาธารณะ 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 
 
 
 
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.ยกระดับสั งคม ให้เป็ น
เมืองน่ าอยู่ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบการ
คมนาคมขนส่งมี
ประสทิธิภาพได้มา
จากฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ร้อยละระยะทางที่
ด าเนินการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้าง
เหมืองดาดคอนกรีต/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สินของ
ประชาชน 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการจัดท าจุดส่ง
น้ าวาวประปา เพื่อใช้
ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
สะอาดใช้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-ติดตั้งเพิ่มแรงดันน้ า
สูง 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการวางท่อ
ระบายน้ า/ท่อส่งน้ า 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบการ
คมนาคมขนส่งมี
ประสทิธิภาพได้มา
จากฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการตีเส้นจราจร
ถนนลาดยาง 
(จุดเริ่มต้น จากบ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่ ๙ ต าบล
เกษมทรัพย์ ถึง สาม
แยกบ้านหนองปล้อง 
หมู่ที่ ๔ ต าบลงิ้ว) 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภัย 

๙ ๑๘ ๒๗ ๓๖ ปีละ ๙ 
หมู่บ้าน 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูา หมู่ที่ ๑-๙/
ขยายหม้อแปลงไฟฟูา 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช้มีระบบ
ไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะทั่วถึง 
ร้อยละ ๘๐ 

๙ ๑๘ ๒๗ ๓๖ ปีละ ๙ 
หมู่บ้าน 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง  
หมู่ที่ ๑-๙ 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

     
ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภัย 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง 
ราวกันตก (ทางเข้า
หมู่บ้าน ๒ ฝั่ง)  
บ้านเกษม  หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบการ
คมนาคมขนส่งมี
ประสทิธิภาพได้มา
จากฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภัย 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้าง
บันไดลงสระน้ าพร้อม
ท ารั้วข้างศาลา SML/
ซ่อมแซมศาลา SML /
ก่อสร้างห้อง 
น้ าศาลา SML 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการต่อเติม
อาคารวิสาหกิจชุมชน
บ้านปอนางเหริญ 
(ข้าวแตน) 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
ปลอดภัย 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-ท าลูกระนาดภายใน
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

    จ านวนจัด
กิจกรรมจัดการ
ขยะ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 

 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบการ
คมนาคมขนส่งมี
ประสทิธิภาพได้มา
จรฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของปะชา
ชน 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้างลาน
ออกก าลังกายเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพพร้อม
เครื่องออกก าลังกาย 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเกษตรกรรม 

สนับสนุน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจ
ระดบับุคคล
ครัวเรือน เพิ่ม
มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร เพิ่ม
ศักยภาพทักษะใน
การพัฒนาฝีมือ
และการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม
ครัวเรือนให้
สามารถแข่งกับ
ตลาดภายนอกได้ 

      ๑.วางระบบการ
พัฒนาภาค
เกษตรกรรมและ
ภาคเกษตรกรรม
และภาคผลิต 
อย่างมีแบบแผน 
และเกิด
ประสทิธิภาพ
สูงสุดสอดคล้อง
กับความ
เปลี่ยนแปลง 
๒.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิต
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมี
ในการควบคุม
ปูองกัน ก าจัดโรค
และศตัรูผลผลติ
ทางการเกษตร 

-โครงการสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 

สนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนทางเศรษฐกิจ
ระดับบุคคล
ครัวเรือน เพ่ิมมูลค่า
สินค้าทาง
การเกษตร เพ่ิม
ศักยภาพทักษะใน
การพัฒนาฝีมือและ
การรวมกลุ่มทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ครัวเรือนให้สามารถ
แข่งกับตลาด
ภายนอกได้ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑
โครงการ 

๑.วางระบบการพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคผลิต อย่างมีแบบ
แผน และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลง 
๒.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตโดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีในการควบคุม
ปูองกัน ก าจัดโรคและ
ศัตรูผลผลิตทาง
การเกษตร 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการ
เกษตรกร 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

     ๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑
โครงการ 

๑.วางระบบการพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคผลิต อย่างมีแบบ
แผน และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลง 
๒.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตโดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีในการควบคุม
ปูองกัน ก าจัดโรคและ
ศัตรูผลผลิตทาง
การเกษตร 

-โครงการสนับสนุน
ข้าวพันธ์ุดี และพัน
พืชผักสวนครัว 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเกษตรกรรม 

สนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนทางเศรษฐกิจ
ระดับบุคคล
ครัวเรือน เพ่ิมมูลค่า
สินค้าทาง
การเกษตร เพ่ิม
ศักยภาพทักษะใน
การพัฒนาฝีมือและ
การรวมกลุ่มทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ครัวเรือนให้สามารถ
แข่งกับตลาด
ภายนอกได้ 

ประชาชนในพื้นที่
พึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

๑.วางระบบการ
พัฒนาภาค
เกษตรกรรมและภาค
เกษตรกรรมและภาค
ผลิต อย่างมีแบบแผน 
และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดสอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลง 
๒.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตโดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีในการควบคุม
ปูองกัน ก าจัดโรคและ
ศัตรูผลผลิตทาง
การเกษตร 

-โครงการอบรม
ความรู้เรื่อง
ด าเนินงานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดบัครัวเรือน ระดับ
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่มีความ
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

๑.วางระบบการ
พัฒนาภาค
เกษตรกรรมและภาค
เกษตรกรรมและภาค
ผลิต อย่างมีแบบแผน 
และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดสอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลง 
๒.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตโดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีในการควบคุม
ปูองกัน ก าจัดโรคและ
ศัตรูผลผลิตทาง
การเกษตร 

-การจัดท าแปลงสาธิต
ทางการเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๔.การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกัน
สถาบันหลักของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๙.ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนสังคม
มีความมั่นคง
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในพื้นที่
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑
โครงการ 

๑.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

-โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณ
ภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ประชาชนในพื้นที่
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑
โครงการ 

๑.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

-โครงการปรับปรุง
ปูายจราจรในจุดเสี่ยง/
ปูายจราจรทางโค้ง/
ปูายชลอความเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ประชาชนในพื้นที่
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑
โครงการ 

๑.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

-โครงการติดตั้ง
กระจกนูนทางแยก 
ทางโค้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

   

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๔.การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกัน
สถาบันหลักของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๙.ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนสังคมมี
ความมั่นคงและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัย์สิน 

ประชาชนในพื้นที่
มีความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑
โครงการ 

๑.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

-สนับสนุนการตรวจ
เวรยามต าบล 
เกษมทรัพย ์

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ประชาชนในพื้นที่
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ 

๒ ๔ ๖ ๘ ปีละ ๒ 
โครงการ 

๑.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

-โครงการเฝูาระวัง
และลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ประชาชนในพื้นที่
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑
โครงการ 

๑.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

-โครงการซ้อม
ดับเพลิงเบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๔.การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกัน
สถาบันหลักของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๙.ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนสังคม
มีความมั่นคง
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ร้อยละความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สินของ
ประชาชน 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ปีละ ๕ อัน ๑.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

-จัดซื้อไม้ตบไฟ/ลูก
บอลดับไฟ 
จ านวน ๕ อัน 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สินของ
ประชาชน 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

๑.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

-โครงการอบรมการใช้
วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

     
ร้อยละของความ
พึงพอใจจาก
ประชาชน 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

๑.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

-โครงการจัดท าปูาย
ชื่อเจ้าบ้าน/ปูายชื่อ
หมู่บ้าน/ปูายชื่อต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

การบริหารงาน
และการปฏิบัติ
ของ อบต.มี
ประสทิธิภาพ
ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงาน
และการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.มี
ประสทิธิภาพ
ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-โครงการอุดหนุน
กิจกรรมรัฐพิธี ที่ท า
การปกครองอ าเภอ 
ปักธงชัย 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 

๑ - - - ๔ ปี ๑ คร้ัง การบริหารงาน
และการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.มี
ประสทิธิภาพ
ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-โครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น และ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิก
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

การบริหารงาน
และการปฏิบัติ
ของ อบต.มี
ประสทิธิภาพ
ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทกุภาคส่วน
ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

-โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารซื้อหรือการ
จ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไทย 
ระดบัอ าเภอ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทกุภาคส่วน
ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

-โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ร่วมกับ
อ าเภอเคลื่อนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

     
ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทกุภาคส่วน
ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

-โครงการ อบต.ออก
หน่วยบริการสัญจร 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 

   
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
ราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ 

การบริหารงาน
และการปฏิบัติ
ของ อบต.มี
ประสทิธิภาพ
ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

-โครงการจ้างเหมา
จัดท าปูายท าเนียบ
บุคลากร 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

-อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

-โครงการแนวนโยบาย
แห่งรัฐ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

-ปูายประชาสัมพันธ์
ภาษีบ ารุงท้องที่พร้อม
ติดตั้ง จ านวน ๑ ปูาย 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
ราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทกุภาคส่วน
ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิก และ
ผู้น าท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทกุภาคส่วน
ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้น าชุมชน 
กลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น 
อสม.สตรีแม่บ้าน ผู้น า
เกษตรกร เป็นต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทกุภาคส่วน
ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

-โครงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

    ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทกุภาคส่วน
ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

-โครงการติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
ราชการให้มี
ประสทิธิภาพคุณภาพ 

การบริหารงาน
และการปฏิบัติ
ของ อบต.มี
ประสทิธิภาพ
ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงาน
ท้องถิ่น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ อย่างน้อยปีละ 
๓ โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ขาตั้งไมโครโฟนแบบ
ยาวและแบบที่ตัง้
บนสแตน 
-ทีวี LED Smart TV 
๕๒ นิ้ว 
-สายไมโครโฟนยาว ๒๐ 
เมตร 
-อุปกรณ์สายสัญญาณ
ชนิดต่างๆ 
-จัดซ้ือไมโครโฟน ชนิด
ไมลอย จ านวน ๒ ตัว 
-จัดซ้ือเครื่องปริ๊นเตอร์
ขาวด า เลเซอร์ 
-จัดซ้ือเครื่องปริ๊นเตอร์ 
ออลอินวัน 
-จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
ส านักงาน 
-จอภาพ LCD ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว 
(๑,๙๒๐*๑,๐๘๐) พิก
เซล 
-ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
-โครงการอินเตอร์เน็ต
ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงาน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ปีละ ๔ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-โครงการอบรมความรู้
เร่ืองประโยชน์ทับซ้อน 
แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงาน 
-เคร่ืองปรับอากาศ (ชนิด
ตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ ขนาด 
๓๖,๐๐๐ บทีีย)ู  จ านวน 
๑ เคร่ือง 
-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) 
-เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
-เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล  (ขาว-ด า) 
ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาท ี
-โครงการก่อสร้างศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
-โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ือง
เสียงพร้อมติดตั้งตู้ล าโพง  
-อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
ปักธงชัย 
-อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงาน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ปีละ ๒ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-โครงการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ี 
-ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน 
เปิด-ปิด 
-เคร่ืองส ารองไฟ 
-โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
-กล้องถ่ายรูป 

กองคลัง ส านักงาน
ปลัด 

     
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงาน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ 

๒ ๔ ๖ ๗ ปีละ ๒ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน 
เปิด-ปิด 
-จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับส านักงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

     
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ปีละ ๒ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.
เกษมทรัพย์ 
-โครงการระบบกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติชนิด
ไร้สาย 
-ประปาส่วนภูมิภาค 
-โครงการวางและจัดท าผัง
เมือง 
-โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
-จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
เคล่ือนท่ี 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

การบริหารงาน
และการปฏิบัติ
ของ อบต.มี
ประสทิธิภาพ
ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-โครงการจัดซื้อชุด
เครื่องเสียงประจ า
หมู่บ้าน ส าหรับการ
ออกก าลังกาย/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

     
ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๗๐ 

๒ ๔ ๖ ๘ ปีละ ๒ 
โครงการ 

การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 
ชนิดประจ าที่ขนาด 
๔๐ วัตต ์
-ชุดพนักงานดับเพลิง 
-ถังดับเพลิง 
-งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
-โครงการสนับสนุน
ศูนย์ อปพร.อบต.
เกษมทรัพย ์
-โครงการสนับสนุน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจ า
ต าบล 
-โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 
-ส่งเสริมการ
ด าเนินงานรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ความสงบเรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๗.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

๕.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้
ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสืบทอด
ร้อยละ ๗๐ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
 
 
 
 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
แขนงต่างๆจารีต
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

-โครงการปฏิบัติธรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-โครงการอบรมการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรม
แก่เยาวชนและ
ประชาชน 
-ส่งเสริมปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-โครงการเยาวชน 
เกษมทรัพย์รักท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

๔.การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกัน
สถาบันหลักของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

๖.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

เพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษา
ของของประชาชน
ทุกระดบัอย่าง
ทั่วถึงซึ่งจะเป็น
การรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ปีละ ๔ 
โครงการ 

พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุก
ระดบัทั้งในระบบ
และนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วง
วัย พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

-โครงการอาหารเสริม 
(นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ของโรงเรียน
สักกัด สพฐ. 
-โครงการจัดจ้างเหมา/
จัดท าอาหารกลางวัน-
อาหารว่าง แก่ ศพด. 
-โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันกลางวัน-
อาหารว่าง แก่โรงเรียน
ในท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๔.การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกัน
สถาบันหลักของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

๖.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
 
 

เพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษา
ของของประชาชน
ทุกระดบัอย่าง
ทั่วถึงซึ่งจะเป็น
การรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 

พัฒนาการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๒ ๔ ๖ ๘ อย่างน้อยปีละ 
๒ โครงการ 
 
 
 
 

พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุก
ระดบัทั้งในระบบ
และนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วง
วัย พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 

-โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 
-โครงการจัดกิจกรรม
ประชุมผูป้กครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-โครงการจัดซื้อโต๊ะ
อ่านหนังสือท า
กิจกรรมแบบวงกลม 
-โครงการฝึกศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-โครงการก่อสร้างกัน
สาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ในห้อง
พยาบาลศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 
-ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๔.การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกัน
สถาบันหลักของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 
 

๗.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ 
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนา
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 

พัฒนาการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
 
 
 
 

๑.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิง่
อ านวยความ
สะดวกเพื่อการ
ท่องเทีย่วและกีฬา 
๒.พฒันาบคุลากร
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาการ
ท่องเทีย่วและกีฬา 

-โครงการจัดแขง่กีฬา
ปักธงชยัคพั 
-โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ ์
-โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดต าบล
เกษมทรัพย ์
-โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ซ้อมมวย (มวย
ไทย) 

กอง
การศึกษาฯ 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

๘.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 

การจัดการด้าน
สวัสดิการ
สาธารณสุขมี
ประสทิธิภาพ
ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนได้รบั
บริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

ส่งเสริมการปูองกัน 
การรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงตามหลัก
สาธารณสุข 

-โครงการพัฒนาศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน 
(ศสมช.) ต าบล 
เกษมทรัพย ์
-สนับสนุน สปสช. 
-โครงการเฝูาระวงัแก
ไขและปอูงกันปญัหา
โรคตดิตอ่และโรคไม่
ติดตอ่ 
-โครงการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด 
-โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุประจ าป ี
-ส่งเสริมการดแูลและ
รักษาดวงตาตอ้กระจก
และโรคทางสายตา
อื่นๆ 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.๐๓ 



110 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

๘.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 

การจัดการด้าน
สวัสดิการ
สาธารณสุขมี
ประสทิธิภาพ
ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี
 
 
 
 

ประชานได้รบั
บริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๒ ๔ ๖ ๘ อย่างปีละ ๒ 
โครงการ 
 
 
 
 

ส่งเสริมการ
ปูองกัน การรักษา 
การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ
ให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ตามหลัก
สาธารณสุข 

-โครงการผู้สูงอายุลอก
ตาเพื่อสุขภาพ 
-โครงการรณรงค์
ไข้เลือดออก 
-โครงการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาพิษ 
สุนัขบ้า 
-โครงการคัดกรอง
ค้นหาผู้ปุวยโรคความ
ดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานในกลุ่ม
อายุ ๑๕-๖๐ ป ี
-โครงการตรวจหา
สารพิษในกลุ่มเกษตร 
-โครงการนวัตกรรม
กระเป๋าคู่ชีพ อสม. 
-โครงการตรวจ 
ตลาดนัด 
-โครงการ (To Bo 
Nemberone) ใน
ต าบลเกษมทรพัย ์
-โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  
แอรโ์รบคิ ในต าบล 
-โครงการสนับสนุน
เครื่องออกก าลังกาย 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

๘.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 

การจัดการด้าน
สวัสดิการ
สาธารณสุขมี
ประสทิธิภาพ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ด ี
 

ประชาชนได้รบั
บริการด้าน
สาธารณสุขย่าง
ทั่วถึง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

ส่งเสริมการปูองกัน 
การรักษา การฟื้นฟู
สภาพร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ตามหลัก
สาธารณสุข 

-โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ส่งเสริมกีฬา
พร้อมเครื่องออก
ก าลังกาย 
-โครงการขอ
สนับสนุนเวทีส าหรับ
ผู้น าเต้นออกก าลัง
กายแอโรบิค 
-โครงการสนับสนุน
กลุ่มแอโรบิค 
-โครงการปูองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 
-โครงการปูองกันยา
เสพติด หมู่บ้านปลอด
ยาเสพติด 
-โครงการให้ความรู้
เรื่องสุขภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มคีวาม
สมบูรณ์อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแลรักษา
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟ ู

การใช้ประโยชน์
พื้นที่มีความ
เหมาะสม  
ร้อยละ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

สร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนใน
การอนุรักษ์ 
ปูองกันฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

-โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองศาลา 
-โครงการปรับปรุงภูม
ทัศน์รอบหนองม่วง 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มคีวาม
สมบูรณ์อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแลรักษา
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟู 

ประชาชนได้รับ
บ ริ ก า ร ด้ า น
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

สร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนใน
การอนุรักษ์ ปูองกัน
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

-โครงการขอสนับสนุน
งบประมาณท าความ
สะอาดถนนทาง
สาธารณะ 
-ส่งเสริมและรณรงค์
ภาวะโลกร้อน 
-โครงการธนาคารขยะ 
-โครงการคัดแยกขยะ 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
ประชาชนได้รบั
บริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

สร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนใน
การอนุรักษ์ ปูองกัน
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

-โครงการก าจดัขยะใน
หมู่บ้าน 
-โครงการจัดการขยะ
ชุมชน 
โครงการขอสนับสนุน
งบประมาณท าความ
สะอาดถนนทาง
สาธารณะ 
-โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน 
-โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะประจ า
ต าบล 
-โครงการก าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 
-โครงการปลูกปุาเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว 
-โครงการ Big Cleaning 
Day 
-โครงการคลองสวยน้ าใส 
การก าจัดวัชพืชต่างๆ 
ตามล าคลอง (ภายใน
ต าบล) 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มคีวาม
สมบูรณ์อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

๑๐.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
ให้มีคณุภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

๑.จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมด้าน
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
๒.จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม  
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ อย่างน้อยปีละ 
๔ โครงการ 

ยกระดับการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ให้ได้มาตรฐานและ
ยกระดับการ
ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน รวมทัง้ส่ง
เริมการจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชาว
พุทธ 

-โครงการฝึกอบรมอาชีพ
นวดแผนไทย/สนับสนุน
กลุ่มนวดแผนไทย 
-โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริม 
-โครงการถวายราช
สักการะพระปิยะ
มหาราช ๒๓ ตุลาคม 
-โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ ๑๒ สิงหา 
มหาราชินี 
-โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ ๕ ธันวาคม 
-โครงการสนับสนุนวัน
พ่อ วันแม่ และวันส าคัญ 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

     
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสืบ
ทอดร้อยละ ๕ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ อย่างน้อยปีละ 
๓ โครงการ 

ยกระดับการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ให้ได้มาตรฐานและ
ยกระดับการ
ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน รวมทัง้ส่ง
เริมการจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชาว
พุทธ 

-โครงการอุดหนุนงานผ้า
ไหมและของดีเมือง
โคราช 
-โครงการจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทงต าบล 
เกษมทรัพย์ 
-โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
ต าบลเกษมทรัพย์ 

กอง
การศึกษาฯ 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



114 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มคีวาม
สมบูรณ์อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

๑๐.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
ให้มีคณุภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสืบ
ทอดร้อยละ ๕ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ อย่างน้อยปีละ 
๔ โครงการ 

ยกระดบัการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ให้ได้มาตรฐาน
และยกระดับการ
ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้ง
ส่งเริมการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชาว
พุทธ 

-โครงการกิจกรรม
บวงสรวงท่านท้าว 
สุรนารี (จ าลอง) 
-โครงการกิจกรรม
ฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท่านท้าวสุรนารี 
-โครงการประเพณี
งานลอยแพ 
-อุดหนุนโครงการงาน
ฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารีและ
งานกาชาดอ าเภอปัก
ธงชัย 

กอง
การศึกษา 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

๑๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคม 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
๒.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับ
การสงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม
ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ปีละ ๑๒ คร้ัง เสริมสร้าง
ครอบครัวให้
เข้มแข็ง มี
สัมพันธ์ที่ดีเกิด
ความอบอุ่น
รวมทั้งการ
พัฒนาสตรี
เยาวชนผู้สูงอายุ 

-โครงการอุดหนุนเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ตดิเชื้อเอดส์ 
-โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการ คนยากจน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง 
ทางสังคม 
-โครงการเยาวชน
อาสาพัฒนาชุมชน 
-โครงการจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชน 

ส านักงาน
ปลัด 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 

 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

๑๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคม 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
๒.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รบั
การสงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมได้ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ อย่างน้อยปีละ 
๓ โครงการ 

เสริมสร้าง
ครอบครัวให้
เข้มแข็ง มีสัมพันธ์
ที่ดีเกิดความ
อบอุ่นรวมทั้งการ
พัฒนาสตรี
เยาวชนผู้สูงอายุ 

-โครงการจ้างนักเรียน/
นักศกึษา ท างาน ในช่วง
ปิดภาคเรียน 
-โครงการการปอูงกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
-โครงการจัดตั้งกองทุน
กลางพัฒนาหมู่บ้าน  
-จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 
-ส่งเสริมการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน 
-โครงการสนับสนุนและ
พัฒนาการรวมกลุ่มของ
ประชาชนด้วยวิธกีาร
สหกรณ ์
-โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
การปอูงกันและ
ปราบปรามการทจุริต
ต าบล 
-โครงการอบรมและ
รณรงค์ และปูองกันการ
ปราบปรามการทจุริต 
-โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบบูรณา
การ 

ส านักงาน
ปลัด 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์   
 

 

 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

๑๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
๒.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับ
การสงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม
ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ๖ ๙ ๑๒ อย่างน้อยปีละ 
๓ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้าง
ครอบครัวให้
เข้มแข็ง มี
สัมพันธ์ที่ดีเกิด
ความอบอุ่น
รวมทั้งการ
พัฒนาสตรี
เยาวชนผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการส่งเสริม
บทบาทสตรี แมบ่้าน 
ในงานเฉลิมฉลองใน
วันแห่งชัยชนะท่าน
ท้าวสุรนารี และอ่ืนๆ 
-โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
-โครงการเสริม
ครอบครัวอบอุ่นสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 
-โครงการสนับสนุน
การรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ปุวยเอดส ์
-โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีแมบ่้าน 
-การอบรมความรู้เรื่อง
ด าเนินงานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดบัครัวเรือน ระดับ
ชุมชน 
-โครงการค่าเยาวชน
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดับ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑.การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 

๑๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
 
 

เศรษฐกิจชุมชน
มีความเข้มแขง็มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

ประชาชนใน
พื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นร้อย
ละ ๕ ต่อ
ครัวเรือน 
 
 
 
 
 

๒ ๔ ๖ ๘ อย่างน้อยปีละ 
๒ โครงการ 
 
 
 
 

ส่งเสริมความรู้
และความสามารถ
ให้กับแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน ให้
สนับสนุนการ
ท างานเชิง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

-โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ระยะสั้นเพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได ้
-โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพแหนมหมู 
-โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพดอกไม้จันท์ 
-โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กลุ่มเยาวชน 
-โครงการส่งเสริม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสินค้า 
OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ 
และส่งเสริมการตลาด 
อ่ืนๆ 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 

     
ประชาชนใน
พื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕  
ต่อครัวเรือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑ 
โครงการ 

ส่งเสริมความรู้
และความสามารถ
ให้กับแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน ให้
สนับสนุนการ
ท างานเชิง
นวัตกรรม 

 

-โครงการต่อเติม
อาคารวิสาหกิจชุมชน
บ้านปอนางเหริญ 
(ข้าวแตน) 

กองช่าง 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ส่วนที่ ๔  
การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
๑ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน การเศรษฐกจิ แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม การเศรษฐกจิ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด ส านักงานปลัด 
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด ส านักงานปลัด 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

บริหารทั่วไป ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด -ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 

-กองการศึกษาฯ 

บริหารทั่วไป ๒.แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด 
บริหารทั่วไป ๓.แผนงานบริหารงานคลัง กองคลงั 
บริหารทั่วไป ๔.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม ๕.แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
บริการชุมชนและสังคม ๖.แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม ๗.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม ๘.แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม ๙.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม 
 

๑๐.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

การเศรษฐกจิ ๑๑.แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ กองการศึกษา ส านักงานปลัด 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลัด 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด ส านักงานปลัด 
๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
การเศรษฐกจิ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด ส านักงานปลัด 

๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ การเศรษฐกจิ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

ส านักงานปลัด 

๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม บริการชุมชนและสังคม 
 

๑.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

ส านักงานปลัด 

๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

การเศรษฐกจิ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด ส านักงานปลัด 
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๔.๒  บัญชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
๒๕ 

 
๑๖,๒๖๖,๐๐๐ 

 
๑๘ 

 
๔,๓๖๗,๕๐๐ 

 
๔๘ 

 
๑๙,๕๘๙,๐๐๐ 

 
๒๕ 

 
๙,๗๒๕,๕๐๐ 

 
๑๑๖ 

 
๔๙,๙๔๘,๐๐๐ 

รวม ๒๕ ๑๖,๒๖๖,๐๐๐ ๑๘ ๔,๓๖๗,๕๐๐ ๔๘ ๑๙,๕๘๙,๐๐๐ ๒๕ ๙,๗๒๕,๕๐๐ ๑๑๖ ๔๙,๙๔๘,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเกษตรกรรม 
๒.๑ แผนงานการเกษตร 

 
๔ 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
๑๒ 

 
๓๗๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๙๐,๐๐๐ ๑๒ ๓๗๐,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
๖ 

 
๒๒๕,๐๐๐ 

 
๑๓ 

 
๖๘๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๕๖๕,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
๓๐ 

 
๑,๗๔๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๒๒๕,๐๐๐ ๑๓ ๖๘๐,๐๐๐ ๘ ๕๖๕,๐๐๐ ๓ ๒๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๔ แผนงานการศึกษา 
๔.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 
๔.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
๒๖ 

๒ 
๑ 
๒ 
๕ 

๑๐ 

 
๑,๒๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔๓,๐๐๐ 

๑,๓๕๐,๐๐๐ 
๖,๑๒๕,๐๐๐ 

 
๑๗ 

๑ 
๑ 
- 

๔ 
๓ 

 
๑,๑๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

- 
๒๒๕,๐๐๐ 
๘๓๐,๐๐๐ 

 
๙ 
๑ 
๑ 
- 

๓ 
๔ 

 
๔๗๕,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

- 
๑๙๐,๐๐๐ 
๘๕๐,๐๐๐ 

 
๘ 
๑ 
๑ 
- 

๒ 
๓ 

 
๔๑๕,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

- 
๑๐๐,๐๐๐ 
๘๓๐,๐๐๐ 

 
๖๐ 
๕ 
๔ 
๒ 

๑๔ 
๒๐ 

 
๓,๒๓๐,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๓,๐๐๐ 

๑,๘๖๕,๐๐๐ 
๘,๖๓๕,๐๐๐ 

รวม ๔๖ ๘,๗๔๘,๐๐๐ ๒๖ ๒,๑๘๕,๐๐๐ ๑๘ ๑,๕๒๕,๐๐๐ ๑๕ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๐๕ ๑,๓๘๑๓,๐๐๐ 

        
 

 

แบบ ผ.๐๗ 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
๓ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๕ 

 
๗๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕ 

 
๒๓๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๖๐,๐๐๐ ๕ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๒๓๐,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๖.๑ แผนงานการศึกษา 

 
๑๑ 

 
๑,๙๕๓,๘๐๐ 

 
๖ 

 
๑,๗๑๓,๘๐๐ 

 
๖ 

 
๑,๗๑๓,๘๐๐ 

 
๖ 

 
๑,๗๑๓,๘๐๐ 

 
๒๙ 

 
๗,๐๙๕,๒๐๐ 

รวม ๑๑ ๑,๙๕๓,๘๐๐ ๖ ๑,๗๑๓,๘๐๐ ๖ ๑,๗๑๓,๘๐๐ ๖ ๑,๗๑๓,๘๐๐ ๒๙ ๗,๐๙๕,๒๐๐ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
๗.๑ แผนงานการศึกษา 

 
๓ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๑๗๐,๐๐๐ 

 
๑๓ 

 
๖๒๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๓ ๖๒๐,๐๐๐ 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๘.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
๑ 

 
๗๒๒,๕๐๐ 

 
๑๑ 

 
๔๖๒,๕๐๐ 

 
๑๑ 

 
๓๘๒,๕๐๐ 

 
๑๐ 

 
๔๙๒,๕๐๐ 

 
๔๓ 

 
๒,๐๖๐,๐๐๐ 

รวม ๑  ๑๑  ๑๑  ๑๐  ๔๓  

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๙.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๙.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 
- 
- 

๘ 

 
- 
- 

๗๗๕,๐๐๐ 

 
๑ 
- 

๗ 

 
๒,๗๐๐,๐๐๐ 

- 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
- 

๑ 
๖ 

 
- 

๑๐,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 

 
๑ 
- 

๔ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

- 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๒ 
๑ 

๒๕ 

 
๓,๒๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๒๑๕,๐๐๐ 

รวม ๘ ๗๗๕,๐๐๐ ๘ ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๗ ๑๕๐,๐๐๐ ๕ ๖๒๐,๐๐๐ ๒๘ ๔,๔๒๕,๐๐๐ 

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
๑๐.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
- 

๓ 

 
- 

๑๐๒,๐๐๐ 

 
๑ 
๓ 

 
๒๐,๐๐๐ 

๑๐๒,๐๐๐ 

 
๒ 
๔ 

 
๔๐,๐๐๐ 

๑๑๒,๐๐๐ 

 
- 

๓ 

 
- 

๑๐๒,๐๐๐ 

 
๓ 

๑๓ 

 
๖๐,๐๐๐ 

๔๑๘,๐๐๐ 

แบบ ผ.๐๗ 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๑๐.๓  แผนงานศึกษา 
๑๐.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

๖ 
๑ 

๒๔๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๖ 
- 

๒๔๐,๐๐๐ 
- 

๖ 
- 

๒๔๐,๐๐๐ 
- 

๖ 
- 

๒๔๐,๐๐๐ 
- 

๒๔ 
๑ 

๙๖๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๓๖๒,๐๐๐ ๖ ๓๖๒,๐๐๐ ๖ ๓๙๒,๐๐๐ ๖ ๓๔๒,๐๐๐ ๒๕ ๑,๔๕๘,๐๐๐ 

๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
๑๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
๑๖ 

 
๗,๗๑๖,๐๐๐ 

 
๑๘ 

 
๗,๓๖๖,๐๐๐ 

 
๑๗ 

 
๗,๒๕๖,๐๐๐ 

 
๑๔ 

 
๗,๒๐๖,๐๐๐ 

 
๖๕ 

 
๒๙,๕๔๔,๐๐๐ 

รวม ๑๖ ๗,๗๑๖,๐๐๐ ๑๘ ๗,๓๖๖,๐๐๐ ๑๗ ๗,๒๕๖,๐๐๐ ๑๔ ๗,๒๐๖,๐๐๐ ๖๕ ๒๙,๕๔๔,๐๐๐ 

๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
๑๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

๒ 
- 

 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
- 

 
 
 
 
 
 

๓ 
- 

 
 
 
 
 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
- 

 
 
 
 
 
 

๔ 
๑ 

 
 
 
 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
๑๙๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๒ 
- 

 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
- 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
๑๙๘,๐๐๐ 

รวม ๒ ๕๐,๐๐๐ ๓  ๕  ๒  ๑๒  

รวมท้ังหมด ๑๓๒ ๓๗,๑๐๘,๓๐๐ ๑๑๗ ๒,๐๔๓๖,๘๐๐ ๑๓๗ ๓๒,๑๙๑,๓๐๐ ๙๗ ๒๒,๐๘๔,๘๐๐ ๔๘๓ ๑๑๑,๘๒๑,๒๐๐ 

แบบ ผ.๐๗ 
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๒.บัญชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น 

 

  รายละเอียดโครงการพฒันา 
  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการบล็อกคอนเวิร์สพร้อมฝา 
เปิด-ปิด ทุ่งตะวันออก หมู่ที่ ๔ 

๑.เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่ 
การเกษตรและระบาย 
น้ า ออกจากหมู่บ้าน 
ในช่วงฤดูฝน 

ขนาด ๒.๑๐*๒.๑๐ จ านวน 
๓ ช่อง  
กว้าง ๔.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๔๙๗                         
E ๑๘๔๗๔๓ 

- - - ๒๙๕,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
โครงการที่มีการ
ด าเนินงานผ่าน
การประเมินตาม
วัตถุประสงค์  
ร้อยละ ๘๐ 

๑. ประชาชนมี
สะพานข้ามที่
แข็งแรงคงทน  
๒. ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
ประหยดัเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) 
พร้อมฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ ๘ 

๑.เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่ 
การเกษตรและระบาย 
น้ า ออกจากหมู่บ้าน 
ในช่วงฤดูฝน 

ขนาด  
๓.๐๐ *๓.๐๐ ม. จ านวน ๓ 
ช่อง  
กว้าง ๔.๐๐ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๒๔๖                          
E ๑๘๑๗๘๙ 

- - ๕๐๔,๐๐๐ - ๑.ร้อยละของ
โครงการที่มีการ
ด าเนินงานผ่าน
การประเมินตาม
วัตถุประสงค์  
ร้อยละ ๘๐ 

๑.ประชาชนมี
สะพานข้ามที่
แข็งแรงคงทน  
๒.ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
ประหยดัเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๓ โครงการขยายพ้ืนที่รับ-ส่งน้ าชลประทาน  
หมู่ที่ ๑ 

๑.เพื่อให้ดินมีความชุ่มช้ืน
พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของ
พืช 
๒. เพื่อให้พืชมีน้ าใช้ตลอดฤดูการ
เพาะปลูก 
๓.สามารถปลูกพืชได้หลายคร้ังต่อ 
ปี 
๔.เพื่อท าให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อ
การเตรียมดินและรากสามารถ
ขยายตัวดีขึ้น 

ขยายพ้ืนที่รับ-ส่งน้ า
ชลประทาน  
หมู่ที่ ๑ 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑.ร้อยละของ
โครงการที่มีการ
ด าเนินงานผ่านการ
ประเมินตาม
วัตถุประสงค์  
ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.ประชาชนมีสะพาน
ข้ามที่แข็งแรงคงทน  
๒.ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

๔ โครงการชลประทาน หมู่ที่ ๕ ๑.เพื่อให้ดินมีความชุ่มช้ืน
พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของ
พืช 
๒. เพื่อให้พืชมีน้ าใช้ตลอดฤดูการ
เพาะปลูก 
๓.สามารถปลูกพืชได้หลายคร้ังต่อ 
ปี 
๔.เพื่อท าให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อ
การเตรียมดินและรากสามารถ
ขยายตัวดีขึ้น 

ชลประทาน  
หมู่ที่ ๕ 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑.ร้อยละของ
โครงการที่มีการ
ด าเนินงานผ่านการ
ประเมินตาม
วัตถุประสงค์  
ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.ประชาชนมีสะพาน
ข้ามที่แข็งแรงคงทน  
๒.ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

๕ โครงการขยายเขตพ้ืนที่รับ-ส่งน้ าชลประทาน  
หมู่ที่ ๙ 

๑.เพื่อให้ดินมีความชุ่มช้ืน
พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของ
พืช 
๒. เพื่อให้พืชมีน้ าใช้ตลอดฤดูการ
เพาะปลูก 
๓.สามารถปลูกพืชได้หลายคร้ังต่อ 
ปี 
๔.เพื่อท าให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อ
การเตรียมดินและรากสามารถ
ขยายตัวดีขึ้น 

ขยายเขตพ้ืนที่รับ-ส่งน้ า
ชลประทาน หมู่ที่ ๙ 

- - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๑.ร้อยละของ
โครงการที่มีการ
ด าเนินงานผ่านการ
ประเมินตาม
วัตถุประสงค์  
ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.ประชาชนมีสะพาน
ข้ามที่แข็งแรงคงทน  
๒.ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๖ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
(คลองหมูสี) หมู่ที่ ๑ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ า 
๒.เป็นแหล่งน้ าเสริมการ
เกษตรกรรม และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

สันฝายสูง ๒.๕๐ ม. 
ผนังข้างสูง ๓.๐๐ ม. 
กว้าง  ๑๒.๐๐ ม. 
(แบบ มข.๒๕๒๗) 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๗๗๖                         
E ๑๘๔๕๙๑ 

- - ๕๑๒,๐๐๐ - ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค/
บริโภค  จ านวน 
๖๐ ครัวเรือน  

๑.แหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปญัหาภัย
แล้งในพื้นที่
ด าเนินการ 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดรถข้ามได้ พร้อมฝาเปิด-ปิด  
หมู่ที่ ๒ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ า 
๒.เป็นแหล่งน้ าเสริมการ
เกษตรกรรม และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

สันฝาย 
กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ความยาว ๘.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๔๖๕๘ 
E ๑๘๔๗๕๖ 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค/
บริโภค  จ านวน 
๕๐ ครัวเรือน  

๑.แหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปญัหาภัย
แล้งในพื้นที่
ด าเนินการ 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น   
หมู่ที่ ๓ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ า 
๒.เป็นแหล่งน้ าเสริมการ
เกษตรกรรม และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

สันฝายสูง ๒.๕๐ ม. ผนังข้างสูง 
๓.๐๐ ม. 
กว้าง ๑๒.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)   
N ๑๖๒๕๙๖๖ 
E ๑๘๔๐๔๒) 

๕๑๒,๐๐๐ - - - ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค/ 
บริโภค  จ านวน 
๕๑ ครัวเรือน  

๑.แหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปญัหาภัย
แล้งในพื้นที่
ด าเนินการ 

กองช่าง 

๙ โครงการปรับปรุงแก้ไขฝายน้ าล้น  
เปิด-ปิดได้ หมู่ที่ ๔ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ า 
๒.เป็นแหล่งน้ าเสริมการ
เกษตรกรรม และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

ปรับปรุงแก้ไขฝายน้ าล้น เปิด-
ปิดได้ หมู่ที่ ๔ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๕๗๖  
E ๑๘๔๐๑๒ 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค/ 
บริโภค  จ านวน 
๘๐ครัวเรือน  

๑.แหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปญัหาภัย
แล้งในพื้นที่
ด าเนินการ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๐ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คลองหมูสี 
หมู่ที่ ๕ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ า 
๒.เป็นแหล่งน้ าเสริมการ
เกษตรกรรม และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คลอง
หมูสี หมู่ที่ ๕ 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๐๖๔ 
E ๑๘๓๙๕๗ 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค/ 
บริโภคจ านวน  
๑๑๔ ครัวเรือน    

๑.แหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปญัหาภัย
แล้งในพื้นที่
ด าเนินการ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการปรับปรุงฝายน้ าเพื่อ 
กักเก็บน้ า หมู่ที่ ๖ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ า 
๒.เป็นแหล่งน้ าเสริมการ
เกษตรกรรม และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

ขนาดฝายกว้าง 
 ๒๐.๐๐ ม.  
สันฝายสูง ๒.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๘๕๕ 
E ๑๘๒๖๐๙ 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค/ 
บริโภค  จ านวน 
๗๑ ครัวเรือน  

๑.แหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปญัหาภัย
แล้งในพื้นที่
ด าเนินการ 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้าง (คสล.) ท้ายฝายน้ าล้น  
หมู่ที่ ๘ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ า 
๒.เป็นแหล่งน้ าเสริมการ
เกษตรกรรม และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 

(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๕๑                           
E ๑๘๒๑๒๒ 

- ๒๘๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค/ 
บริโภค  จ านวน
๘๕ ครัวเรือน  

๑.แหล่งน้ าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปญัหาภัย
แล้งในพื้นที่
ด าเนินการ 

กองช่าง 

๑๓ โครงการสะพานข้ามฝายน้ าล้น   
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
ไปมา 

สะพานข้ามฝายน้ าล้น   
หมู่ที่ ๘ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ๑.เพิ่มพื้นที่ในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รบั
ความสะดวกมาก
ขึ้น 

๑.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
๒.การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
เป็นไปอย่างราบรื่น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๔ โครงการประตูเปดิ-ปิด ฝายน้ าล้น 
(๑.๕๐*๐.๖๐ เมตร) หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก 
รวดเร็ว น้ าไม่ท่วมขัง 

ประตูเปิด-ปิด  
ฝายน้ าล้น 
(๑.๕๐*๐.๖๐ เมตร)  
หมู่ที่ ๘ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

น้ าไม่ท่วมขังในพื้นที่
ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 
ทุ่งงาม หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
ไปมา 

ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว 
๘.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๘๗๒                           
E ๑๘๓๐๐๕ 

- - ๕๘๔,๐๐๐ - ๑.เพิ่มพื้นที่ในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รบั
ความสะดวกมาก
ขึ้น 

๑.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
๒.การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
เป็นไปอย่างราบรื่น 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คลองหมูสี หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร
ไปมา 

ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม.  
ทางเท้า 
ข้างละ ๑.๐๐ ม. 
ยาว ๘.๐๐ ม. 
N ๑๖๒๔๐๕๖ 
E ๑๘๔๕๙๖ 

- - ๖๐๕,๐๐๐ - ๑.เพิ่มพื้นที่ในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รบั
ความสะดวกมาก
ขึ้น 

๑.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
๒.การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
เป็นไปอย่างราบรื่น 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างสะพาน 
ทางเท้า (จากวัดหนองศาลาเข้า 
บ้านเกษม) หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน มีเส้นทาง
สัญจรไป-มาที่สะดวก
ปลอดภัย ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว 
๕๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๔๘๑๒                        
E ๑๘๔๓๓๕ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๔๕๔๘ 
E ๑๘๔๗๐๕ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ๑.เพิ่มพื้นที่ในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รบั
ความสะดวกมาก
ขึ้น 

๑.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
๒.การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
เป็นไปอย่างราบรื่น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๘ โครงการขยายสะพานข้ามบ้านหลุมข้าว-บ้าน
ท่าเยี่ยม พร้อมประตูเปดิ-ปิด บ้านหลุมข้าว 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ขยายสะพานข้ามบ้านหลุม
ข้าว-บ้านท่าเยี่ยม พร้อม
ประตูเปิด-ปิด บ้านหลุมข้าว 
หมู่ที่ ๔ 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสัญจร  
ร้อยละ ๙๕ 

ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขุดลอกบึงหนองศาลา  
หมู่ที่  ๑ 

๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเก็บกักน้ า 
๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งและระบายน้ าเข้าและ
ออกจากพื้นที่ 

ขุดลอกบึงหนองศาลา  
หมู่ที่ ๑ 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)   
N ๑๖๒๔๗๓๗ 
E ๑๘๔๑๑๓ 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - จ านวนคูคลอง 
แหล่งน้ าธรรมชาติ
ที่ตื้นเขินที่ได้รบั
การขุดลอก และ
ก าจัดวัชพืช 

คูคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติสามารถ
เก็บกักน้ าและระบาย
น้ าเข้าออกได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

กองช่าง 

๒๐ โครงการขุดลอกคลอง  
(คลองหมูสี-สะพาน)  หมู่ที่ ๑ 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 
๒.เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ า
ส าหรับประชาชนใช้ตลอด 
ทั้งป ี
 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๕๐๐ ม.ดินขดุ 
๑๒,๓๗๕ ลบ.ม. 
(จุดเริ่มโครงการ) 
N ๑๖๒๓๐๖๘ 
E ๑๘๓๙๕๙ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ) 
N ๑๖๒๓๙๔๔ 
E ๑๘๔๘๓๘ 

- - ๔๘๗,๕๐๐ - คลอง บ่อน้ า และ
สระน้ าสาธารณะมี
พื้นที่ในการกักเก็บ
น้ าได้เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๑ โครงการถมสระสาธารณะประโยชน์ และทาง
สาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการสัญจร 

ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. 
หรือปริมาตรดินถมสระน้ า
สาธารณะปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.
(หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย 
จุดเริ่มต้นพิกัด 
N ๑๖๒๔๒๖๕ 
E ๑๘๔๓๒๐ 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N ๑๖๒๔๐๘๙ 
E ๑๘๔๑๘๙ 

๒๖๖,๐๐๐ - - - ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
มากขึ้น 

ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจร
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๒๒ โครงการถมคันคลองล าเชียงสา  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อปรับปรุงคันคลองให้
สามารถสัญจรไป-มาได้ 
 

ถมคันคลองล าเชียงสา  
หมู่ที่ ๑ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
มากขึ้น 

ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจร
และการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๓ โครงการขุดลอกเหมืองน้ าลงคลอง และวางท่อ 
(ปุาคาบ-ขี้นาก-คลองอ่ีหวาย)  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน 

ขุดลอกเหมืองระยะความ
ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๔๗๓๐ 
E ๑๘๖๖๓๐ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๕๓๐๘ 
E ๑๘๕๓๕๙ 

๑๖๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๗๕ ของ
เกษตรกรต าบล
เกษมทรัพย์ มีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

๒๔ โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อท าการเกษตร 
ฤดูแล้ง  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาด ø ๖” 
ลึก ๑๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๔๖๕๘ 
E ๑๘๔๗๕๖ 

- - ๒๑๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์น้ า 

กองช่าง 

๒๕ โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน 

ขุดลอกคลองธรรมชาติระยะ
ความยาวรวม 
๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)   
N ๑๖๒๔๐๕๙ 
E ๑๘๔๕๙๘ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๔๗๕๕ 
E ๑๘๕๑๓๑ 

- - ๑๖๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๗๕ ของ
เกษตรกรต าบล
เกษมทรัพย์ มีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๖ โครงการถมที่สาธารณะ  
(บริเวณศาลาประชาคม) หมู่ที่ ๒ 

เพื่อปรับพื้นที่ให้เพียงพอต่อ
การใช้สอยและเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของสถานที่ 

ถมที่สาธารณะ  
(บริเวณศาลาประชาคม)  
หมู่ที่ ๒ 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ มีพื้นที่เพียงพอ
ส าหรับการใช้
สอย ร้อยละ ๘๐ 

พื้นที่ให้เพียงพอต่อ
การใช้สอยและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบริเวณสถานที ่

กองช่าง 

๒๗ โครงการเจาะบ่อบาดาล 
ในไร่นาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาด ø ๖” 
ลึก ๑๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)   
N ๑๖๒๕๙๖๖ 
E ๑๘๔๐๔๒ 

- ๒๑๕,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์น้ า 

กองช่าง 

๒๘ โครงการซ่อมแซมคันคลอง  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน 

ซ่อมแซมคันคลอง  
หมู่ที่ ๕ 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๙๐๒  
E ๑๘๓๐๒๙ 

- - ๑๘๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
มากขึ้น 

ลดการพังทลาย
ของหน้าดิน 

กองช่าง 

๒๙ โครงการขุดลอกคลอง 
ล าเชียงสา  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน 

ขุดลอกคลองล าเชียงสา 
ระยะความยาว  
รวม ๗๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๘๕๕                    
E ๑๘๒๖๐๙ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)   
N ๑๖๒๒๘๘๔                          
E ๑๘๓๒๙๖ 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๗๕ ของ
เกษตรกรต าบล 
เกษมทรัพย์ มีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๓๐ โครงการสูบน้ าเข้าสระหนองงู หมู่ที่ ๕ เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน 

สูบน้ าเข้าสระหนองงู 
หมู่ที่ ๕ 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ ของ
เกษตรกรต าบล 
เกษมทรัพย์ มีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

๓๑ โครงการขุดขยายสระน้ าในวัด หมู่ที่ ๖ เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาด ø ๖” ๑๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๙๖๙ 
E ๑๘๒๔๓๙ 

- - ๒๑๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์น้ า 

กองช่าง 

๓๒ โครงการปรับปรุงถนนและคันคลองที่ช ารุด
ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อปรับปรุงคันคลองให้
สามารถสัญจรไป-มาได้ 
 

ปรับปรุงถนนและคันคลองที่
ช ารุดในพื้นที ่
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๘๗๙ 
E ๑๘๒๕๘๔ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
มากขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๓๓ โครงการติดต้ังสถานีสูบน้ า 
ลงสระหนองม่วง หมู่ที่ ๖ 
(จุดเร่ิมต้นบ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา จุดสิ้นสุด สระหนองม่วง 
บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ ต าบล 
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา) 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภค 

(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๘๘๑ 
E ๑๘๒๖๐๑ 
ความยาว ๘๐๐ เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์น้ า 

กองช่าง/อบจ. 

๓๔ โครงการขุดลอกคลองตะขบ หมู่ที่ ๖ เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ย่ังยืน 

ขุดลอกคลองตะขบ  
ระยะความยาวรวม 
๗๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๑๓๕                           
E ๑๘๒๘๙๓ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๑๕๖๐ 
E ๑๘๒๕๕๔ 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๗๕ ของ
เกษตรกรต าบล
เกษมทรัพย์ มีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

๓๕ โครงการสูบน้ าเข้าสระหนองม่วง  
 หมู่ที่ ๗ 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภค 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๔๔๓ 
E ๑๘๒๓๑๒ 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์น้ า 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๓๖ โครงการขุดลอกคลอง 
ล าเชียงสา ถึงฝายใหญ่ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ย่ังยืน 

ขุดลอกคลองล าเชียงสา 
ระยะความยาวรวม 
๖๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๘๗๙                           
E ๑๘๒๕๘๔ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๕๑ 
E ๑๘๒๑๒๒ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ ของ
เกษตรกรต าบล 
เกษมทรัพย์  
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

๓๗ โครงการลอกเหมืองบริเวณหนองม่วง  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรและ 
อุปโภค-บริโภค 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ)   
 N ๑๖๒๓๕๓๖ 
 E ๑๘๑๗๕๓ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๕ ของ
เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์น้ า 

กองช่าง 

๓๘ ถังพักน้ า  (บ่อพักน้ า) พร้อมเคร่ืองกรองน้ า 
ถังประปาล าเชียงสา หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๖๑ 
E ๑๘๑๗๗๗ 

๓๑๑,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์น้ า 

กองช่าง 

๓๙ ติดต้ังเพิ่มแรงดันน้ าสูง  
หมู่ที่ ๘ 

๑.เพื่อให้น้ าสูบได้สูงขึ้น 
และสูบได้ระยะที่ไกลขึ้น 

ก่อสร้างโรงสูบน้ า ติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ าแรงดันสูง 
พร้อมตู้และชุดอุปกรณ์
ควบคุม 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๖๑ 
E ๑๘๑๗๗๗                                                                                                 

- ๑๕๘,๐๐๐ - - จ านวน
ประชาชนได้รับ
น้ าอย่างเพียงพอ
ตลอด 
ทั้งป ี

สามารถส่งน้ า
ช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชนได้อย่าง
เพียงพอตลอด 
ทั้งป ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์  135 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๔๐ ซ่อมแซมคันคลอง หมูท่ี่ ๘ เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ย่ังยืน 

ซ่อมแซมคันคลอง  
หมู่ที่ ๘ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ าเพิ่ม
มากขึ้น 

ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิต
น้ าประปาแจกจ่ายให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๑ โครงการขุดลอกคลอง  
(จากบ้านปอนางเหริญ-ฝายล าเชียงสา)  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรและ 
อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกคลองล าเชียงสา 
ระยะความยาวรวม 
๖๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๖๕ 
E ๑๘๒๑๑๔ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๒๘๖๓ 
E ๑๘๒๕๙๑ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว์น้ า 

กองช่าง 

๔๒ โครงการซ่อมแซมเหมืองดาด  
(ทุ่งลี-ทุ่งตะวันออก) หมู่ที่ ๔ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
อย่างย่ังยืน 

ซ่อมแซมเหมืองดาด  
(ทุ่งลี-ทุ่งตะวันออก)  
หมู่ที่ ๔ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๗๕ 
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๔๓ โครงการขุดลอกเหมืองน้อย/เหมืองดาด 
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ย่ังยืน 

ขุดลอกเหมืองน้อย/
เหมืองดาด หมู่ที่ ๙ 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๗๖ ของ
เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว์น้ า 

กองช่าง 

๔๔ โครงการเหมืองดาดคอนกรีต 
จากสระน้ า ถึงปุาโจด หมู่ที่ ๙ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ย่ังยืน 

ขนาดปากเหมืองกว้าง 
๒.๐๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว 
๒๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๕๙๐ 
E ๑๘๓๕๑๗ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ) 
N ๑๖๒๕๕๘๕ 
E ๑๘๓๗๔๐ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๘ 
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๔๕ โครงการเหมืองคอนกรีต (เส้นบุตูม)  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ย่ังยืน 

เหมืองคอนกรีต  
(เส้นบุตูม) หมู่ที่ ๙ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๔๖ โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต 
(บ้านหนองศาลาลงไปบ้านเกษม)  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ย่ังยืน 

ขนาดปากเหมืองกว้าง 
๒.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.  
เหมืองลึก ๑.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๔๘๔๕ 
E ๑๘๔๓๓๒ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๔๗๔๔ 
E ๑๘๔๕๒๒ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน  
ร้อยละ ๗๕ 
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๔๗ โครงการจัดท าจุดส่งน้ าวาวประปา  
เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย หมู่ที่ ๕ 

เพื่อขยายแนวเขตการ
ให้บริการน้ าประปาให้
ทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที ่

จัดท าจุดส่งน้ าวาวประปา 
เพื่อใช้ในกรณีที่เกิด
อัคคีภัย (หัวจ่ายน้ า) 
หมู่ที่ ๕ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)   
N ๑๖๒๓๑๙๓ 
E ๑๘๓๐๒๗ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ าเพิ่ม
มากขึ้น 

ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิต
น้ าประปาแจกจ่ายให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๔๘ โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อแก้ไขระบบประปา
หมู่บ้าน 

งานซ่อมแซมท่อประปา 
N ๑๖๒๕๖๖๖ 
E ๑๘๔๐๐๑ 
N ๑๖๒๖๒๖๗ 
E ๑๘๓๙๖๖ 

- - ๙๖,๖๐๐ - จ านวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ าเพิ่ม
มากขึ้น 

ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิต
น้ าประปาแจกจ่ายให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๙ โครงการประปาส่วนภูมิภาค 
บ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 

ประปาส่วนภูมิภาค 
บ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๔ 

๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๕๐ โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อขยายแนวเขตการ
ให้บริการน้ าประปาให้
ทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่
ที่ยังไม่มีน้ าประปาใช ้

วางท่อ PVC  
ขนาด ø ๓” (ชั้น ๘.๕) 
ระยะความยาวรวม 
๑,๘๐๐.๐๐ ม. 
N ๑๖๒๕๔๑๙ 
E ๑๘๔๑๒๘ 
N ๑๖๒๕๕๑๔ 
E ๑๘๓๗๑๑ 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละที่
ด าเนินการ 

มีท่อเมนประปา
ให้บริการประชาชน 

กองช่าง 

๕๑ โครงการซ่อมแซมประปา ปรับปรุงประปา 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อแก้ไขระบบประปา
หมู่บ้าน 

ซ่อมแซมประปา ปรับปรุง
ประปา หมู่ที่ ๔ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๔๑๙ 
E ๑๘๔๑๒๘ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการแจกจ่าย
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิต
น้ าประปาแจกจ่ายให้
ประชาชนอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๕๒ โครงการวางท่อประปา (ท่อเมนท์ใหม่) 
พร้อมติดต้ังวาวเปิด-ปิด หมู่ที่ ๗ 

เพื่อขยายแนวเขตการ
ให้บริการน้ าประปาให้
ทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่
ที่ยังไม่มีน้ าประปาใช ้

วางท่อ PVC ขนาด ø 
๓”(ชั้น ๘.๕) ระยะความ
ยาวรวม ๑,๘๐๐.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๒๐๗ 
E ๑๘๒๓๐๔ 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - จ านวนร้อยละที่
ด าเนินการ 

มีท่อเมนประปา
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

๕๓ โครงการปรับปรุงวางท่อเมนท์ประปาใหม่ 
และติดต้ังวาวเปิด-ปิด  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อขยายแนวเขตการ
ให้บริการน้ าประปาให้
ทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่
ที่ยังไม่มีน้ าประปาใช ้

(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๕๕ 
E ๑๘๓๖๐๓ 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - จ านวนร้อยละที่
ด าเนินการ 

มีท่อเมนประปา
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
(คสล.) พร้อมฝาเปิด-ปิด ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ขนาดร่องรางกว้าง  
๐.๓๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม. 
พร้อมฝาเปิด-ปิด คสล. 
N ๑๖๒๔๓๘๑ 
E๑๘๔๒๙๕ 
N ๑๖๒๔๔๖๕ 
E ๑๘๔๓๑๔ 

๒๐๒,๕๐๐ - - - ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก 
ท าให้ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๕๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
รูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด (คสล.)  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ขนาดร่องรางกว้าง  
๐.๓๐ ม. ยาว ๙๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม. พร้อมฝา
เปิด-ปิด คสล. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๙๗๐                     
E ๑๘๔๗๖๗ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)   
N ๑๖๒๔๙๘๐                        
E ๑๘๔๘๖๔ 

- - ๒๐๒,๕๐๐ - ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า

เป็นไปอย่างสะดวก 

ท าให้ไม่เกิดน้ าท่วม

ขังถนนและ

บ้านเรือน 

กองช่าง 

๕๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาเปิด-ปิด  
(เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ขนาดร่องรางกว้าง  
๐.๓๐ ม. 
ยาว ๙๐.๐๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม. 
พร้อมฝาเปิด-ปิด คสล. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๘๘๑ 
E ๑๘๔๐๒๙ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ) 
N ๑๖๒๕๙๖๐  
E ๑๘๔๐๗๑ 

- ๒๐๒,๕๐๐ - - ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า

เป็นไปอย่างสะดวก 

ท าให้ไม่เกิดน้ าท่วม

ขังถนนและ

บ้านเรือน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๕๗ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าพร้อมฝา 
เปิด-ปิด หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ซ่อมแซมรางระบายน้ าพร้อม
ฝาเปิด-ปิด  
หมู่ที่ ๓ ความยาวรวม 
๒๖๐.๐๐ 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๗๐๗                        
E ๑๘๔๐๑๔ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)   
N ๑๖๒๕๙๗๙                           
E ๑๘๔๐๔๖๗ 

- - ๘๓,๙๐๐ - ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก ท าให้

ไม่เกิดน้ าท่วมขังถนน

และบ้านเรือน 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา 
เปิด-ปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ขนาดร่องรางกว้าง 
๐.๓๐ ม. 
ยาว ๗๐.๐๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม. 
พร้อมฝาเปิด-ปิด คสล. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๔๒๔ 
E ๑๘๓๙๙๖ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ) 
N ๑๖๒๕๓๖๕ 
E ๑๘๓๙๖๗ 

- - ๑๑๖,๐๐๐ - ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าเป็นไป
อย่างสะดวก ท าให้
ไม่เกิดน้ าท่วมขังถนน
และบ้านเรือน 

กองช่าง 

๕๙ โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อขยายแนวเขตการ
ให้บริการน้ าให้ทั่วถึง และ
ครอบคลุมพื้นที่ทีย่ังไม่มีน้ า
ใช้ 

วางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - จ านวนน้ าเพิ่มขึ้น
และมีการแจกจ่าย
น้ าเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๖๐ โครงการวางท่อส่งน้ าใต้ดิน  
(ท่อมุด) บึงหนองศาลาไป 
หนองกระสา หมู่ที่ ๑ 

เพื่อขยายแนวเขตการ
ให้บริการน้ าให้ทั่วถึง และ
ครอบคลุมพื้นที่ที่ยังไม่มี
น้ าใช ้

วางท่อส่งน้ าระยะทาง 
๗๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๔๕๗๙ 
E ๑๘๔๐๕๙ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๓๙๗๙ 
E ๑๘๔๐๑๙ 

- - ๕๖๔,๐๐๐ - จ านวนน้ า
เพิ่มขึ้นและมีการ
แจกจ่ายน้ าเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖๑ โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ า  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ซ่อมแซมฝารางระบายน้ า 
หมู่ที่ ๕ 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๑๙๓ 
E ๑๘๓๐๒๗ 

- - ๑๘,๐๐๐ - ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก 
ท าให้ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน 

กองช่าง 

๖๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
รูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ขนาดร่องรางกว้าง  
๐.๓๐ ม.  
ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม. พร้อมฝา
เปิด-ปิด 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๓๔๔                         
E ๑๘๒๙๒๑ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๓๓๓๘                          
E ๑๘๓๐๔๙ 

- - ๒๖๙,๐๐๐ - ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก 
ท าให้ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๖๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
รูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด  
พร้อมบ่อพัก (คสล.) หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ ม.  
ยาว ๘๐.๐๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม.พร้อมฝา
เปิด-ปิด คสล. 
และงานบ่อพัก 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๙๕๐ 
E ๑๘๒๕๔๑ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๒๘๘๔  
E ๑๘๒๕๖๗ 

- ๑๘๗,๐๐๐ - - ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก 
ท าให้ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน 

กองช่าง 

๖๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
รูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ขนาดร่องรางกว้าง 
๐.๓๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม.พร้อมฝา
เปิด-ปิด คสล. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๐๗๗ 
E ๑๘๑๘๓๑ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๓๑๐๓ 
E ๑๘๑๙๓๙ 

- - - ๒๐๒,๕๐๐ ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก 
ท าให้ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๖๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
รูปตัวยพูร้อมฝาเปิด-ปิด  
(สายบ้านนางเฉลิม) หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ขนาดร่องรางกว้าง ๐.๓๐ ม.  
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๖๓๓ 
E ๑๘๓๖๕๕ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๕๕๘๕ 
E ๑๘๓๗๔๐ 

- - ๒๒๔,๐๐๐ - ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก 
ท าให้ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน 

กองช่าง 

๖๖ โครงการวางท่อ (คลองปุาโจด) หมู่ที่ ๙ เพื่อขยายแนวเขตการ
ให้บริการน้ าให้ทั่วถึง และ
ครอบคลุมพื้นที่ที่ยังไม่มี
น้ าใช ้

วางท่อ (คลองปุาโจด)  
หมู่ที่ ๙ 

- ๑๒๗,๕๐๐ - - จ านวนน้ า
เพิ่มขึ้นและมีการ
แจกจ่ายน้ าเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
สายบ้านนายพล หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้การระบายน้ าใน
ชุมชนดีขึ้น ไม่มีน้ าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
สายบ้านนายพล หมู่ที่ ๙ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของร่อง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก 
ท าให้ไม่เกิดน้ าท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๖๘ โครงการก่อสร้างขยายถนน เสริมดินหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 

 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการ
สึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยดัพลังงานและลด
รายจ่ายของครอบครัว 

(จุดเริ่มต้นโครงการ)   
N ๑๖๒๔๕๑๘ 
E ๑๘๓๘๗๐ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๔๔๘๘ 
E ๑๘๓๕๐๓ 

- - ๑๐๔,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

๖๙ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  
บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๔๕๐๔ 
E ๑๘๓๘๔๒ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๔๖๙ 
E ๑๘๓๔๑๐ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๗๐ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกตาม 
คันคลอง หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดกว้างเฉล่ีย  
๓.๐๐ ม.  
ยาว ๒๗๐.๐๐ ม. 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๕๐  
ลบ.ม.(หลวม) 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)   
N ๑๖๒๔๘๕๙ 
E ๑๘๕๑๑๕ 
(จุดส้ินสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๕๒๐๐ 
E ๑๘๕๑๐๓ 

- - - ๖๑,๕๐๐ จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมีความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

๗๑ โครงการก่อสร้างขยายถนนดิน เสริมดิน
หินคลุก  

- ช่วงที่ ๑ จากฟาร์มไก่ถึงต าบล 
นกออก หมู่ที่ ๑ 

- เส้นข้าง อบต.เกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดกว้างเฉล่ีย  
๓.๐๐ ม.  
ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๓๖๐.๐๐  
ลบ.ม. (หลวม) 
N ๑๖๒๔๑๘๕ 
E ๑๘๓๗๗๐ 
N ๑๖๒๔๔๔๖ 
E ๑๘๓๐๖๒ 
ขนาดกว้างเฉล่ีย  
๓.๐๐ ม. 
ยาว ๒๗๐.๐๐ ม. 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๒๑.๕๐  
ลบ.ม.(หลวม) 
N ๑๖๒๔๒๕๖ 
E ๑๘๓๙๔๑ 
N ๑๖๒๔๕๑๐ 
E ๑๘๓๘๘๔ 

- ๑๘๕,๕๐๐ - - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความสะดวก 
สบายเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๗๒ โครงการถนนหินคลุก  
(ทุกสายบ้านท่าเย่ียม) หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย  
๓.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐  
ลบ.ม. (หลวม) 
N ๑๖๒๕๖๓๑ 
E ๑๘๓๙๙๖ 
N ๑๖๒๕๔๕๔ 
E ๑๘๔๘๙๘ 

๒๓๑,๕๐๐ - - - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

๗๓ โครงการก่อสร้างถนนดิน/เสริมทาง   
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๒๕๐ ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. 
หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ลบ.ม.(หลวม) 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)  
N ๑๖๒๕๗๗๔ 
E ๑๘๓๙๐๒ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๕๙๖๕ 
E ๑๘๔๐๓๐ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์  148 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๗๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน
ทุกสาย หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว 
๒๕๐.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๑๒.๕ ลูกบาตรเมตร 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)   
N ๑๖๒๕๗๗๔ 
E ๑๘๓๙๐๒ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๕๙๖๕ 
E ๑๘๔๐๓๐ 

- - - ๕๗,๐๐๐ จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

๗๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
หินคลุก หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๒๗๐.๐๐ ลบ.ม. 
(หลวม) 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๑๐๕ 
E ๑๘๓๔๘๔ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๔๖๒๗ 
E ๑๘๓๖๘๒ 

- - ๑๔๐,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๗๖ โครงการเสริมดินหินคลุกทุ่งลี-ทุ่ง
ตะวันออก  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  
๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. (หลวม) 
N ๑๖๒๕๕๒๓ 
E ๑๘๔๐๑๘ 
N ๑๖๒๕๔๕๓ 
E ๑๘๔๘๘๔ 
 

- - ๒๓๑,๕๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

๗๗ โครงการเทถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
๗๕๐.๐๐ ลบ.ม. (หลวม) 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๕๐๖ 
E ๑๘๓๐๘๖ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๓๙๗๙ 
E ๑๘๒๙๐๙ 

- - ๑๙๐,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๗๘ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายบ้าน
นางเลื่อน-นายบดและสายบ้านนาย
ส ารวย) หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.
ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๘๐.๐๐  
ลบ.ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๕๓๖ 
E ๑๘๑๗๕๓ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๓๔๘๔ 
E ๑๘๑๓๗๙ 

- - ๙๑,๕๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

๗๙ โครงการถนนหินคลุกเสริมดิน (ถนนเพื่อ
การเกษตร จากฝายเชื่อมต่อ 
บ้านปอ) หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว 
๖๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม. หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ 
ลบ.ม. (หลวม) 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๖๕ 
E ๑๘๒๑๑๔ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๒๘๗๙ 
E ๑๘๒๕๘๔ 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๘๐ โครงการบรับปรุงผิวจราจร 
หินคลุก หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.ยาว 
๘๐๐.๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. (หลวม) 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๙๐ 
E ๑๘๒๑๑๒ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๒๐๔๒ 
E ๑๘๑๕๔๓ 

- - ๑๘๖,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

๘๑ โครงการก่อสร้างถนนดินสาย 
ตัดใหม่ (บุกเบิกทางใหม่  
กว้างประมาณ ๕ เมตร) หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.ยาว 
๒๕๐.๐๐ ม. 
สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
๓๗๕.๐๐ ลบ.ม.(หลวม) 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๖๓๐ 
E ๑๘๑๓๗๓ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๒๔๒๖ 
E ๑๘๑๓๗๔ 

- - ๗๖,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๘๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการ
สึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยดัพลังงานและลด
รายจ่ายของครอบครัว 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย  
๓.๐๐ ม.  
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๔๕.๐๐  ลบ. ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๓๖๒ 
E ๑๘๓๔๑๑ 
(จุดส้ินสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๕๓๙๕ 
E ๑๘๓๓๒๔ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี 
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

๘๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ทางสายใหม่  
(สายบ้านนายธีรพงษ์) หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการ
สึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยดัพลังงานและลด
รายจ่ายของครอบครัว 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย  
๓.๐๐ ม.  
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๔๕.๐๐  
ลบ. ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๓๖๒ 
E ๑๘๓๔๑๑ 
(จุดส้ินสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๕๓๙๕ 
E ๑๘๓๓๒๔ 

- - ๒๒,๕๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๘๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายร้านดี ๙๕ ถึงบ้านนายยวน  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการ
สึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยดัพลังงานและลด
รายจ่ายของครอบครัว 

ขนาดกว้าง  
๔.๐๐ ม.  
ยาว ๒๙๐.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. 
จุดเริ่มต้นโครงการ 
N ๑๖๒๔๒๖๐ 
E ๑๘๔๐๖๓ 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N ๑๖๒๔๕๕๒ 
E ๑๘๔๐๖๕ 

- - ๗๒๐,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

๘๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการ
สึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยดัพลังงานและลด
รายจ่ายของครอบครัว 

(จุดเริ่มต้นโครงการ)   
N ๑๖๒๔๔๘๓ 
E ๑๘๔๑๘๕ 

- - ๙๙,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมีความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

๘๖ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ  
(ปุาช้าเก่า) บ้านเกษม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อปรับพื้นที่ให้เพียงพอต่อ
การใช้สอยและเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของสถานที่ 

ปรับปรุงที่สาธารณะ  
(ปุาช้าเก่า) บ้านเกษม  
หมู่ที่ ๒ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - มีพื้นที่เพียงพอ
ส าหรับการใช้สอย 
ร้อยละ ๗๕ 

พื้นที่ให้เพียงพอต่อ
การใช้สอยและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบริเวณสถานที่ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๘๗ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
(ซอยกลางบ้านหัวนอน) หมู่ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
(ซอยกลางบ้านหัวนอน) 
หมู่ที่ ๔ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

๘๘ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  
ถนนคอนกรีตที่ช ารุด หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตที่ช ารุด  
หมู่ที่ ๔ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๙๒๔ 
E ๑๘๔๐๒๗ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมีความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

๘๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สามแยก 
(สายหน้าบ้านนางผัด ทุมครบุรี)  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สามแยก 
(สายหน้าบ้านนางผัด 
ทุมครบุรี)  
หมู่ที่ ๔ 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมีความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๙๐ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
ฝั่งคลอง บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการ
สึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยดัพลังงานและลด
รายจ่ายของครอบครัว 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 
N ๑๖๒๕๑๗๑ 
E ๑๘๓๖๘๔ 
N ๑๖๒๕๑๔๑ 
E ๑๘๓๔๘๓ 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมีความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

๙๑ โครงการเสริมดินพร้อมเทถนนคอนกรีต
รอบสระน้ า (ข้างศาลา SML) หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๓.๐๐ ม.  
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๕๐๙ 
E ๑๘๒๙๑๗ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๓๕๕๗ 
E ๑๘๒๗๗๕ 

๒๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์  156 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ 
ตร.ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๕๐๙ 
E ๑๘๒๙๑๗ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๓๕๕๗ 
E ๑๘๒๗๗๕ 

- - - ๒๗๐,๐๐๐ จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ 
ประหยดัพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง 

๙๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) เชื่อมต่อต าบล 
เกษมทรัพย์-ต าบล 
สะแกราช-ต าบลส าโรง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๓๕๐.๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๔๖๑ 
E ๑๘๒๗๗๐ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๒๑๓๕ 
E ๑๘๒๘๙๓ 

๖๕๘,๐๐๐ - - - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ 
ประหยดัพลังงาน
และลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง/อบจ. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๙๔ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน

ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการ

สึกหรอของเครื่องยนต์  

ประหยดัพลังงานและลด

รายจ่ายของครอบครัว 

(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๒๐๗ 
E ๑๘๒๓๐๔ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

๙๕ โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๗๐ 
E ๑๘๑๖๑๖ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๒๙๙๒ 
E ๑๘๒๑๐๖ 

- - ๙๐,๐๐๐ - จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

๙๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) เส้นจากศาลา SML  
หมู่ที่ ๘ เชื่อมต่อกับต าบลสะแกราช 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) เส้น
จากศาลา SML หมู่ที่ ๘ 
เชื่อมต่อกับต าบล 
สะแกราช 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมีความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๙๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) 
(ซอยสันติสุข ประมาณ ๑๕๐ เมตร)  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการ
สึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยดัพลังงานและลด
รายจ่ายของครอบครัว 

(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๖๑ 
E ๑๘๑๗๗๗ 

- - - ๑๙๔,๕๐๐ จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมีความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

๙๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (คสล.) (สายบ้าน 
ดอนมะเฟืองไปเชียงสา) หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ความยาว ๑๑๐.๐๐ 
เมตร 
ความหนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือ มีพื้นผิวที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตรง
เมตร พร้อมไหล่ทางทางหิน
คลุก 

- - - ๒,๘๘๐,๐๐๐ จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง/อบจ. 

๙๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์  ประหยัด
พลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

(จุดเริ่มต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๕๕๕ 
E ๑๘๓๖๐๓ 

- - - ๑๙๔,๕๐๐ จ านวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลด
การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงานและลด
รายจ่ายครอบครัว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๐๐ โครงการตีเส้นจราจรถนนลาดยาง 
(จุดเร่ิมต้น จากบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ ต าบล
เกษมทรัพย์ ถึง สามแยกบ้านหนองปล้อง 
หมู่ที่ ๔ ต าบลงิ้ว) 

๑.เพื่อใช้เป็นเส้นแบง่เขต
การจราจร 
๒.เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความปลอดภัยในการใช้
ถนน 

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๐.๐๐ กม. 
จุดเร่ิมต้น ๑๖๒๕๒๗๓ N 
             ๑๘๒๖๑๗ E 
จุดสิ้นสุด  ๑๖๒๒๘๐๕ N 
             ๑๗๘๒๘๒ E 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐
ประชาชน
สะดวกขึ้นในการ
สัญจรไป-มา 

เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนที่ใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง/อบจ. 

๑๐๑ โครงการปรับผิวลาดยาง (จุดเร่ิมต้น จาก
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ถึง 
สามแยกบ้านหนองปล้อง หมูท่ี่ ๔ ต าบลงิ้ว 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ ประหยัด
พลังงาน 

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๐.๐๐ กม. 
จุดเร่ิมต้น ๑๖๒๕๒๗๓ N 
             ๑๘๒๖๑๗ E 
จุดสิ้นสุด  ๑๖๒๒๘๐๕ N 
             ๑๗๘๒๘๒ E 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๙๐
ประชาชน
สะดวกขึ้นในการ
สัญจรไป-มา 

เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนที่ใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง/อบจ. 

๑๐๒ โ ค ร ง ก า ร ถนน คอ นก รีต เ ส ริ ม เ หล็ ก 
(จุดเร่ิมต้นสายบ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ถึงบ้านขี้ เหล็ก หมู่ที่  ๘ 
ต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ ประหยัด
พลังงาน 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
จุดเร่ิมต้น ๑๖๒๒๓๗๒ N 
             ๑๘๒๘๐๔ E 
จุดสิ้นสุด  ๑๖๒๐๓๐๘ N 
             ๑๘๒๖๖๙ E 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๕
ประชาชน
สะดวกขึ้นในการ
สัญจรไป-มา 

เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนที่ใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง/อบจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๐๓ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(จุดเร่ิมต้นจากบ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ 
ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ถึง บ้านเชียงสา หมู่ที่  ๙ 
ต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ ประหยัด
พลังงาน 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
จุดเร่ิมต้น ๑๖๒๒๔๖๔ N 
             ๑๘๐๙๗๐ E 
จุดสิ้นสุด  ๑๖๒๑๙๔๙ N 
             ๑๘๐๗๘๐ E 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๕
ประชาชน
สะดวกขึ้นในการ
สัญจรไป-มา 

เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนที่ใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง/อบจ. 

๑๐๔ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายในต าบล 
เกษมทรัพย์ 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือจ า
นวยครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐๕ โครงการขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ ๑-๙ เพื่อให้ประชาชนได้มี
กระแสไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟูา  
ภายในต าบลเกษมทรัพย์ 

๔๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชานที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
หมู่ที่ ๑-๙  

เพื่อให้มีไฟฟูาแสงสว่างให้
ประชาชนได้สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
ภายในต าบลเกษมทรัพย์ 
 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๕ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

มีไฟฟูาแสงสว่างให้
ประชาชนได้สัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๐๗ ขยายหม้อแปลงไฟฟูาเป็น ๓ เพส  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๖๑ 
E ๑๘๑๗๗๗ 

- 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐
ประชาชนมี
ไฟฟูาใชค้รบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนได้มี
ไฟฟูาใช้ตาม
บ้านเรือนสามารถ
ใช้เคร่ืองใชไ้ฟฟูา
และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
น าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

กองช่าง 

๑๐๘ โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน ถึงเทศบาลต าบลนกออก  
(สายหลัก) หมู่ที่ ๙   

เพื่อให้มีไฟฟูาแสงสว่างให้
ประชาชนได้สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๕๕๕ 
E ๑๘๓๖๐๓ 

๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๕
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

มีไฟฟูาแสงสว่างให้
ประชานได้สัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๐๙ โครงการก่อสร้างราวกันตก  
(ทางเข้าหมู่บ้าน ๒ ฝัง่)  
บ้านเกษม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจากการจราจร 

ราวเหล็กสูง ๑.๐๐ ม. 
ความยาวรวม  
๒๕๐.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๔๔๗๑ 
E ๑๘๔๖๕๕ 
(จุดสิ้นสุดโครงการ)    
N ๑๖๒๔๖๐๑ 
E ๑๘๔๗๓๗ 

๒๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ๙๐  
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
และปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกปลอดภัย 
และอุบัติเหตุจาก
การจราจรลดลง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๑๐ โครงการซ่อมแซมศาลา SML หมู่ที่ ๕ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ส าหรับพักคอยรถ
อย่างเหมาะสม และ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมศาลา  
SML หมู่ที่ ๕ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๑๙๓ 
E ๑๘๓๐๒๗ 

- - ๙๐,๐๐๐ - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๘๐ 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับพักคอยที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑๑ โครงการก่อสร้างบันไดลงสระน้ าพร้อมท า
ร้ัวข้างศาลา SML หมู่ที่ ๕ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและเพื่อ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ก่อสร้างบันไดลงสระน้ า
พร้อมท าร้ัวข้างศาลา 
SML หมู่ที่ ๕ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๓๑๙๓ 
E ๑๘๓๐๒๗ 

๒๕๐,๐๐๐ - - - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๑๘๐ 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
สถานที ่

กองช่าง 

๑๑๒ โครงการต่อเติมอาคารวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ปอนางเหริญ (ข้าวแตน) หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านมี
สถานที่รวมกลุ่มประกอบ
อาชีพเสริมสร้างรายได้ 
สร้างความเข้มแขง็ให้กับ
หมู่บ้าน 

ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 
๒๑.๐๐ ตารางเมตร 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๘๗๙ 
E ๑๘๒๕๘๔ 

- - ๑๘๙,๐๐๐ - จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์ 

ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์
ส าหรับประกอบ
อาชีพภายในชุมชน 

กองช่าง 

๑๑๓ ท าลูกระนาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๒๕๖๑ 
E ๑๘๑๗๗๗ 

- - ๓๕,๐๐๐ - จ านวนลูก
ระนาดชะลอ
ความเร็วเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๑๔ โครงการก่อสร้างห้องน้ าศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ 

๑.เพื่อให้บริการและ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
๒.เพื่อรองรับกับจ านวนผู้
มาใช้บริการที่จะเพิ่มขึ้น 

ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. 
ยาว ๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่
ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 
๔.๐๐ ตร.ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๕๕ 
E ๑๘๓๖๐๓ 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ ห้องน้ าที่สะอาด
ให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

๑.เพื่อให้บริการและ
อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 
๒.เพื่อรองรับกับ
จ านวนผู้มาใช้
บริการที่จะเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๕ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะ ต าบลเกษมทรัพย์ ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๗๐  
สะอาดขึ้น 

มีเตาเผาขยะเพื่อ
ความสะอาด
เรียบร้อย 

กองช่าง 

๑๑๖ โครงการก่อสร้างลานออกก าลังกายเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพพร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย  
หมู่ที่ ๔ 

๑.เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาและการออก 
ก าลังกาย 

ก่อสร้างลานออกก าลัง
กายเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย  
หมู่ที่ ๔ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ)    
N ๑๖๒๕๙๒๔ 
E ๑๘๔๐๒๗ 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

๑.ห่างไกลยาเสพติด 
๒.สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

๑๑๗ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.เกษมทรัพย์ 

๑.เพื่อให้บริการและ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
๒.เพื่อรองรับกับจ านวนผู้
มาใช้บริการที่จะเพิ่มขึ้น 

อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.เกษมทรัพย์ 

๒๕,๐๐๐ - - - จ านวน
ผู้ใช้บริการ 

๑.เพื่อให้บริการและ
อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 
๒.เพื่อรองรับกับ
จ านวนผู้มาใช้
บริการที่จะเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม  ๑๑๗  โครงการ - - ๑๖,๒๖๖,๐๐๐ ๔,๓๖๗,๕๐๐ ๑๙,๕๘๙,๐๐๐ ๙,๗๒๕,๕๐๐ - - - 
 

  

แบบ ผ.๐๑ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
  ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ าต าบล 

๑.เพื่อปรบัเปล่ียน
กระบวนการในการพัฒนาการ
เกษตร 
๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนใน
การวางแนวทางและพัฒนา
ตนเอง 
๓.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้น
การเกษตร 

ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบล 

๑๕,๐๐๐ - - - ๑.จ านวน
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้ง
ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนที่ไดร้ับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ 
เกษตรน าไปใช้อย่าง
เกิด 

ส านักปลัด 

๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรกร 

๑.เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่
เกษตรกร 
๒.เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรูด้้าน
การเกษตร การผลิตพืช พันธุ์
พืช วิธีการลดต้นทุน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรกร 

- - ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ครัวเรือนพึงพอใจ 

๑.เกษตรกรได้รบั
ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาตนเอง
และอาชีพ 
๒.เกษตรกรสามารถ
ด ารงชีพในช่วงวิกฤต
ภัยแล้งและช่วง
ปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่ า 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสนับสนุนข้าวพันธ์ดี และพันธ์
พืชผักสวนครัว หมู่ที่ ๖ 

๑.เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตข้าวใหแ้ก่เกษตรกร 
๒.เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครวัเกษตรกร 

หมู่ที่  ๑-๙ - - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ 
ครัวเรือนพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุนพันธุ์ข้าว  
หมู่ที่ ๗ 

๑.เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตข้าวใหแ้ก่
เกษตรกร 
๒.เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครัวเกษตรกร 

สนับสนุนพันธุ์ข้าว  
หมู่ที่ ๗ 

- - - ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ครัวเรือนพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

๕ กลุ่มชาวนาข้าวพันธ์ุดี  
(ข้าวพันธ์ุมะลิ/ปทุม) หมู่ที่ ๘ 

๑.เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตข้าวใหแ้ก่
เกษตรกร 
๒.เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครัวเกษตรกร 

กลุ่มชาวนาข้าวพันธ์ุดี 
(ข้าวพันธ์ุมะลิ/ปทุม)  
หมู่ที่ ๘ 

- - - ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕
ครัวเรือนพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

๖ กลุ่มปลูกผักสวนครัว (หอม/ผักบุ้ง/
มะเขือ/ผักชี/กวางตุ้ง) หมู่ที่ ๘ 

เพื่อประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพดี 

กลุ่มปลูกผักสวนครัว 
(หอม/ผักบุ้ง/มะเขือ/
กวางตุ้ง) หมู่ที่ ๘ 

- - - ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 
ครัวเรือนพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

๗ โครงการอบรมความรู้เร่ืองด าเนินงาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ครัวเรือน 
ระดับชุมชน 

เพื่อประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพดี 

ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ 
ครัวเรือนพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

๘ การจัดท าแปลงสาธิตทางการเกษตร เพื่อประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพดี 

ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

๙ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เพื่อประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพดี 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

๕,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

รวม  ๙  โครงการ - - ๙๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - - - 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสรา้งความม่ันคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๙  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
สาธารณภัย 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน
ที่ประสบภัย 

ประชาชนทีป่ระสบภัยใน
พื้นที่ ที่มคีวามเดือดร้อนใน
ด้านสาธารณภัย 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละหรือ
ครัวเรือนที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือจาก
การประสบภัยได้
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 

เพื่อบรรเทาทุกข์ยาก 
เดือดร้อนของผู้ประสบภัย 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน 

- - ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละหรือ
ครัวเรือนที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

บรรเทาทุกข์ยาก 
เดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัย 

ส านักปลัด 

๓ โครงการปรับปรุงปูายจราจร 
ในจุดเสี่ยง หมู่ที่ ๔ 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงปูายจราจรในจุด
เสี่ยง หมู่ที่ ๔ 

- ๗๐,๐๐๐ - - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูายจราจร 

๑.เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนน 

ส านักปลัด 

๔ โครงการติดต้ังกระจกนูนทางแยกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 

๑.เพื่อเป็นการ
ควบคุมดูแลพื้นที่จุดเสี่ยง
ที่เป็นทางร่วมทางแยก 
๒.เพื่อลดอุบัติเหตุ 

ติดตั้งกระจกนูนทางแยก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 

- ๒๐,๐๐๐ - - ๑.ร้อยละ
อุบัติเหตุลดลง 

๑.เป็นการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที ่

ส านักปลัด 

๕ โครงการติดต้ังกระจก  
ปูายจราจรทางโค้ง ปูายชะลอความเร็ว  
หมู่ที่ ๕ 

๑.เพื่อบรรเทาทุกข์ยาก 
เดือดร้อนของผู้ประสบภัย 
๒.เพื่อลดอุบัติเหตุ 

ติดตั้งกระจก ปูายจราจรทาง
โค้ง ปูายชะลอความเร็ว  
หมู่ที่ ๕ 
(จุดเริ่มต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๓๑๙๓ 
E ๑๘๓๐๒๗ 

- ๕๐,๐๐๐ - - ๑.ร้อยละ
อุบัติเหตุลดลง 

๑.เป็นการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที ่

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๖ โครงการปรับปรุงปูายจราจร 
ในจุดเสี่ยง  หมู่ที่ ๖ 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงปูายจราจร 
ในจุดเสี่ยง  หมู่ที่ ๖ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๒๘๗๙ 
E ๑๘๒๕๘๔ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑.ร้อยละ
อุบัติเหตุลดลง 

๑.เกิดความ
ปลอดภยัแก่
ประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนน 

ส านักปลัด 

๗ ติดต้ังกระจกในจุดเสี่ยง ในชุมชน  
หมู่ที่ ๙ 

๑.เพื่อเป็นการ
ควบคุมดูแลพื้นที่จุดเสี่ยง
ที่เป็นทางร่วมทางแยก 
๒.เพื่อลดอุบัติเหตุ 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๕๕๕ 
E ๑๘๓๖๐๓ 

- - ๒๐,๐๐๐ - ๑.ร้อยละ
อุบัติเหตุลดลง 

๑.เป็นการปูองกัน
และลดอุบัติเหตทุาง
ถนนในพื้นที่ 

ส านักปลัด 

๘ โครงการปรับปรุงปูายจราจรในจุดเสี่ยง  ๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงปูายจราจรในจุด
เสี่ยง 

- - ๖๐,๐๐๐ - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูายจราจร 

๑.เกิดความ
ปลอดภยัแก่
ประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนน 

ส านักปลัด 

๙ ส่งเสริมการด าเนินงานรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

บรรเทาทุกข์ยาก 
เดือดร้อนของประชาชน 

ส่งเสริมการด าเนินงาน
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- ๒๐,๐๐๐ - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

บรรเทาทุกขย์าก 
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการจัดท าปูายบอกทาง  
จัดระเบียบปูายชุมชน 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

จัดท าปูายบอกทาง  
จัดระเบียบปูายชุมชน 

- ๓๐,๐๐๐ - - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูายบอก
ทาง 

๑.เกิดความ
ปลอดภยัแก่
ประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนน 

ส านักปลัด 

๑๑ สนับสนุนการตรวจเวรยามต าบล 
เกษมทรัพย์ 

บรรเทาทุกข์ยาก 
เดือดร้อนของประชาชน 

สนับสนุนการตรวจเวร
ยามต าบลเกษมทรัพย์ 

- - - ๒๐,๐๐๐ ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

บรรเทาทุกขย์าก 
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๒ โครงการเฝูาระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนน อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 

ปีละ ๒ คร้ัง 
๑.เทศกาลปใีหม ่
๒.เทศกาลสงกรานต์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนอุบัติเหตุ
ลดลง  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนผู้เดิน
ทางผ่านไปมา 
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๓ โครงการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ๑.เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้ และมคีวาม
สามรถในการรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง 
๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชน ให้เกิด
ความรู้ ความช านาญ 

ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ๑๕,๐๐๐ - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
ซ้อมดับเพลิง 

๑.ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเผชิญเหตุใน
ชุมชน และปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
ขั้นต้น 
๒.สามารถลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๑๔ จัดซื้อไม้ตบไฟ 
(จ านวน ๕ อัน) 

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย
ในการช่วยเหลือประชาชน
ได้ทันเวลา 

จัดซื้อไม้ตบไฟ ๕,๐๐๐ - - - ปูองกัน
เหตุการณ์
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๑๕ โครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น ๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น
เก่ียวกับการใช้วิทยุสื่อสาร 

อบรมการใช้วิทยุสื่อสาร
เบื้องต้น 

- ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
การใช้วิทยุ
สื่อสารดีขึ้น 

๑.ผู้ผ่านการอบรม
มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๖ ลูกบอลดับไฟ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย
ในการช่วยเหลือประชาชน
ให้ทันเวลา 

ลูกบอลดับไฟ ๒๐,๐๐๐ - - - ปูองกันเหตุได้
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๘๐ 

ลดปัญหาไฟ
ลุกลามได้ 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๗ โครงการจัดท าปูายชื่อเจ้าบ้าน ตามหลังคา
เรือนมีบ้านเลขที่ทุกหลัง หมู่ที่ ๔ 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง ๗ น้ิว 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๙๒๔ 
E ๑๘๔๐๒๗ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูาย
ครัวเรือน 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

๑๘ โครงการจัดท าปูายชื่อหมู่บ้าน  
บ้านหลุมข้าว หมูท่ี่ ๔ 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

กว้าง ๖.๐๐ ม. 
สูง ๖.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๕๑๔ 
E ๑๘๓๗๑๐ 

- ๑๒๐,๐๐๐ - - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูายชื่อ
หมู่บ้าน 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

๑๙ โครงการจัดท าปูายต าบล  
หมู่ที่ ๕ (ปากทางหนองปล้อง) 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

จัดท าปูายต าบล  
หมู่ที่ ๕ (ปากทางหนอง
ปล้อง)ทางเชื่อม  
ทล.๓๐๔ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๒๘๑๑ 
E ๑๗๘๒๘๘ 

- ๕๐,๐๐๐ - - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูายต าบล 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

๒๐ โครงการท าปูายชื่อครัวเรือน หมู่ที่ ๕ ๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

ท าปูายชื่อครัวเรือน  
หมู่ที่ ๕ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๓๑๙๓ 
E ๑๘๓๐๒๗ 

- ๘๕,๐๐๐ - - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูาย
ครัวเรือน 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๑ โครงการจัดท าปูายชื่อครัวเรือนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๖ 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

จัดท าปูายชื่อครัวเรือนใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๒๘๗๙ 
E ๑๘๒๕๘๔ 

- ๒๕,๐๐๐ - - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูาย
ครัวเรือน 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

๒๒ โครงการก่อสร้างปูายหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน 
ปูายใหญ)่ หมู่ที่ ๖ 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

จัดท าปูายชื่อครัวเรือนใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๒๘๗๙ 
E ๑๘๒๕๘๔ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูาย
หมู่บ้าน 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

๒๓ โครงการก่อสร้างปูายหมู่บ้านขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ ๗ 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม.  
สูง ๖.๐๐ ม. 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๓๐๗๗ 
E ๑๘๑๘๓๑ 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูาย
หมู่บ้าน 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

๒๔ โครงการจัดท าปูายครัวเรือน หมู่ที่ ๗ ๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๓๒๐๗ 
E ๑๘๒๓๐๔ 

- - ๗๕,๐๐๐ - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูาย
ครัวเรือน 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

๒๕ โครงการจัดท าปูายชื่อหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ 
หมู่ที่ ๙ 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม.  
สูง ๖.๐๐ ม. 
(จุดเริ่มต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๕๓๕ 
E ๑๘๖๒๗๙ 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูาย
หมู่บ้าน 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๖ โครงการจัดท าปูายชื่อเจ้าบ้าน ตามหลังคา
เรือนมีบ้านเลขที่ทุกหลัง หมู่ที่ ๙ 

๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหต ุ

(จุดเริ่มต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๕๕๕ 
E ๑๘๓๖๐๓ 

๓๕,๐๐๐ - - - จ านวนจุดที่
ติดต้ังปูาย
ครัวเรือน 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

๒๗ โครงการจัดท าปูายต าบล ๑.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรับทราบข้อมูล 
๒.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

จัดท าปูายต าบล - ๕๐,๐๐๐ - - จ านวนจุดที่ติดตั้ง
ปูายต าบล 

เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย ง่ายต่อการ
ติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลัด 

รวม   ๒๗  โครงการ - - ๒๒๕,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๕๖๕,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ๕  การพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพ 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนกิจกรรม 
รัฐพิธี ที่ท าการปกครองอ าเภอปักธงชัย 

ร่วมแสดงกิจกรรมรัฐพิธี 
เพื่อให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน 

อุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ที่
ท าการปกครองอ าเภอ 
ปักธงชัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ความ 
สามารถในการ
จัดสรร
งบประมาณไดท้ัน
ตามก าหนด 

ได้แสดงออกและ
ร่วมกิจกรรมท าให้
เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกต้ังซ่อม
สมาชิกท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกต้ังใน
ต าบลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และเลือกต้ังซ่อม
สมาชิกท้องถิ่น 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน
ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

อบต. 
เกษมทรัพย์
สามารถจัดการ
เลือกต้ังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการ
จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย
ระดับอ าเภอ 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือ
การจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไทยระดับ
อ าเภอ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ความ 
สามารถในการ
จัดสรร
งบประมาณไดท้ัน
ตามก าหนด 

สะดวกในการ
ปฏิบัติราชการ
รวดเร็ว คล่องตัว มี
ความแม่นย าสูง 

ส านักปลัด 

๔ โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ๑.เพื่อรับทราบรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากชุมชน 

อ าเภอเคลื่อนที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐๐ ๑.จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ได้ทราบปญัหาและ
สาเหตุ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๕ โครงการ อบต.ออกหน่วยบริการสัญจร ๑.เพื่อรับทราบรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากชุมชน 

จัดโครงการ อบต.ออก
หน่วยบริการสัญจร พบ
ประชาชน จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการพึง
พอใจ 

ได้ทราบปญัหาและ
สาเหตุ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน 

ส านักปลัด 

๖ โครงการจ้างเหมาจัดท าปูายท าเนียบ
บุคลากร 

เพื่อจัดท าปูายท าเนียบ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.และพนักงานส่วน
ต าบล 

จ้างเหมาจัดท าปูาย
ท าเนียบบุคลากร 

๑๐,๐๐๐ - - - จ านวน ๑ ปูาย ได้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลทั่วไปทราบ 

ส านักปลัด 

๗ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย 

- ๑๐,๐๐๐ - - จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๘ โครงการแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อจัดกิจกรรมตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ ข้อสั่ง
การให้ด าเนินการจาก
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
จังหวัด อ าเภอ  

แนวนโยบายแห่งรัฐ ๕๐,๐๐๐ - - - ๑.จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

จัดกิจกรรมตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ 
ข้อสั่งการให้
ด าเนินการจาก
รัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี 
จังหวัด อ าเภอ 

ส านักปลัด 

๙ ปูายประชาสัมพันธ์ภาษีบ ารุงท้องที่พร้อม
ติดต้ัง จ านวน ๑ ปูาย 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลการช าระภาษี
ได้ถูกต้อง 

ปูายประชาสัมพันธ์ภาษี
บ ารุงท้องที่พร้อมติดต้ัง 
จ านวน ๑ ปูาย 

๕๐,๐๐๐ - - - จ านวน ๑ ปูาย ได้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลทั่วไปทราบ 

ส่วนการคลัง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา  และผู้น าท้องถิ่น 

๑.เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการบริหาร
และการปฏิบัตริาชการ เพื่อ
บริการประชาชน 

พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา  และ
ผู้น าท้องถิ่น 

๒๗๐,๐๐๐ - - - จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

๑.มีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติงานดีขึ้น 
๒.พัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.บริการประชาชนได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชน กลุ่ม/
องค์กรต่างๆ เช่น อสม. สตรีแม่บ้าน ผู้น า
เกษตรกร เป็นต้น 

๑.เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการบริหาร
และการปฏิบัตริาชการ เพื่อ
บริการประชาชน 

พัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชน 
กลุ่ม/องค์กรต่างๆ เช่น อสม. 
สตรีแมบ่้าน ผู้น าเกษตรกร 
เป็นต้น 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

๑.มีความรูค้วาม
เข้าใจการปฏบิัตงิานดี
ข้ึน 
๒.พฒันาการ
ปฏบิัตงิานอยา่ง
ต่อเน่ือง 
๓.บริการประชาชนได้
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

๑.รับทราบปญัหาและความ
ต้องการของชุมชน  
๒.เพื่อน ามาจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น
แนวทางในการบริหาร
ราชการ 

จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
เวทีประชาคม
หมู่บ้าน 

ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม ความร่วมมือ
กันของชุมชนจะ
ก่อให้เกิดทัศนคตทิี่ดี
อยู่ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพ 
 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๓ โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  

๑.เพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการต่างๆ 
๒.เพื่อน าผลดีผลเสียเสนอ
ต่อฝุายบริหารและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลโครงการ  
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.ฝุายบริหารทราบ
ผลดีผลเสียน ามา
ปรับปรุงการ
ท างาน 
๒.รับทราบปัญหา
และแนวทางการ
แก้ปัญหา 

ส านักปลัด 

๑๔ ขาต้ังไมโครโฟนแบบยาวและแบบที่ต้ัง
บนสแตน 

เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ขาต้ังไมโครโฟนแบบยาว
และแบบที่ต้ังบนสแตน 

- ๑๕,๐๐๐ - - จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมเพียงพอ 

ส านักปลัด 

๑๕ ทีวี LED Smart TV ๕๒ น้ิว เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ทีวี LED Smart  
TV ๕๒ น้ิว 

- ๓๐,๐๐๐ - - จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมเพียงพอ 

ส านักปลัด 

๑๖ สายไมโครโฟนยาว ๒๐ เมตร เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

สายไมโครโฟนยาว ๒๐ 
เมตร 

- ๑๕,๐๐๐ - - จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมเพียงพอ 

ส านักปลัด 

๑๗ อุปกรณ์สายสัญญาณชนิดต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

อุปกรณ์สายสัญญาณชนิด
ต่างๆ 

- ๒๐,๐๐๐ - - จ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมเพียงพอ 

ส านักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๘ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ๑.เพื่อบริการประชาชน จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เสียภาษี 

ประชาชนมาช าระ
ภาษีเพิ่มขึ้น 

ส่วนการคลัง 

๑๙ ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน เปิด-ปิด  
(จ านวน ๒ หลัง) ส่วนการคลัง 

เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน 
เปิด-ปิด (จ านวน ๒ หลัง) 
ส่วนการคลัง 

๑๐,๐๐๐ - - - จ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมเพียงพอ 

ส่วนการคลัง 

๒๐ เคร่ืองส ารองไฟ  
(จ านวน ๒  เคร่ือง) ส่วนการคลัง 

เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

เคร่ืองส ารองไฟ  
(จ านวน ๕ เคร่ือง)  
ส่วนการคลัง 

๖,๐๐๐ - - - จ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมเพียงพอ 

ส่วนการคลัง 

๒๑ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

๑.เพื่อเพิ่มรายได้ของ อบต.
โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวก
รวดเร็ว 
๒.เพื่อเป็นการรวบรวม
ข้อมูลของ อบต.ในด้านการ
คลังท้องถิ่น 
๓.เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงาน ของ อบต.
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ระบบที่แน่นอน และ
สามารถตรวจสอบได้ 
โดยสะดวกรวดเร็ว 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมด
ของ อบต.เกษมทรัพย์  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความก้าวหน้าใน
การด าเนินงาน
โครงการ 

เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล
และเป็นการ
ส่งเสริมความเจริญ
ก้างหน้า ของ 
อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส่วนการคลัง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์  177 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๒ กล้องถ่ายรูป จ านวน ๑ ตัว เพื่อให้หน่วยงานมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

กล้องถ่ายรูป  
จ านวน ๑ ตัว 

๑๐,๐๐๐ - - - จ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมเพียงพอ 

ส่วนการคลัง 

๒๓ โครงการอบรมความรู้เร่ืองประโยชน์ทับ
ซ้อน และพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงาน 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 

อบรมความรู้เร่ือง
ประโยชน์ทับซ้อน แก่
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงาน 

๘๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๗๕ 
พอใจในการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้แก่ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และ
พนักงาน 

ส านักปลัด 

๒๔ เคร่ืองปรับอากาศ  
(ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ) 
จ านวน ๑ เคร่ือง ส านักปลัด 

เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานการต่อ
ประชาชน 

เคร่ืองปรับอากาศ  
(ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
๓๖,๐๐๐ บีทียู ) 
จ านวน ๑ เคร่ือง  
ส านักปลัด 

๔๐,๐๐๐ - - - จ านวน ๑ เคร่ือง การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการ
ต่อประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๒๕ จัดซื้อไมโครโฟน ชนิดไมค์ลอย  
จ านวน ๒ ตัว 

เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการต่อประชาชน 

ไมโครโฟน ชนิดไมค์ลอย 
จ านวน ๒ ตัว 

- ๑๕,๐๐๐ - - จ านวน ๒ ตัว การปฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพ
สามารถให้บริการต่อ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๖ จัดซื้อเคร่ืองปร๊ินเตอร์ขาวด า เลเซอร์ 
(จ านวน ๑ เคร่ือง) ส านักปลัด 

๑.เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติราชการและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เคร่ืองปร๊ินเตอร์ขาวด า 
เลเซอร์ (จ านวน ๑ 
เคร่ือง) ส านักปลัด 

๙,๐๐๐ - - - ๑.ร้อยละ ๗๕ 
ของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเร็วขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพ
สามารถให้บริการต่อ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๒๗ จัดซื้อเคร่ืองปร๊ินเตอร์ ออลอินวัน 
 (จ านวน ๑ เคร่ือง) ส านักปลัด 

๑.เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติราชการและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เคร่ืองปร๊ินเตอร์  
ออลอินวัน  
(จ านวน ๑ เคร่ือง)  
ส านักปลัด 

๙,๐๐๐ - - - ๑.ร้อยละ ๗๕ 
ของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเร็วขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพ
สามารถให้บริการต่อ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๒๘ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๑.เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.เพื่อความปลอดภัยใน
สถานที่ราชการ 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด 

- - ๖๐,๐๐๐ - จ านวนกล้อง
วงจรปิดที่ติดต้ัง 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการ
ต่อประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๒๙ โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตได้สะดวกและ
รวดเร็ว และรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว 

อินเตอร์เน็ตต าบล 
เกษมทรัพย์ 

๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ๘๕ พึง
พอใจ  

ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่อสารและใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๓๐ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับ
ส านักงาน (สป) จ านวน ๑ เคร่ือง 

๑.เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส าหรับส านักงาน (สป) 
จ านวน ๑ เคร่ือง 

๓๓,๐๐๐ - - - ๑.ร้อยละ ๗๕ 
ของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเร็วขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพ
สามารถให้บริการต่อ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๓๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘.๕ น้ิว) 

๑.เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) 

๒๒,๐๐๐ - - - ๑.ร้อยละ ๘๐ 
ของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเร็วขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพ
สามารถให้บริการต่อ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๓๒ จอภาพแบบ  LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๑.๕ น้ิว  (๑,๙๒๐*๑,๐๘๐  
พิกเซล)(ส านักปลัด) 
 

๑.เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จอ Monitor   
ขนาด ๒๑ น้ิว 
(ส านักปลัด) 

๖,๐๐๐ - - - ๑.ร้อยละ ๘๐ 
ของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเร็วขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพ
สามารถให้บริการต่อ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๓๓ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)  
ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที 

๑.เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที 

๑๒๐,๐๐๐ - - - จ านวน ๑ เคร่ือง การปฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพ
สามารถให้บริการต่อ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๓๔ โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 

๑.เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงานราชการ 

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

รับข้อมูลได้อย่าง
ทั่วถึง สื่อสาร
ตรงกัน  สะดวก
และรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

๓๕ โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองเสียงพร้อมติดต้ังตู้
ล าโพง (ศาลาอเนกประสงค)์ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้แกป่ระชาชน
ได้รับทราบอย่างรวดเร็ว 

จัดซื้อชุดเคร่ืองเสียงพร้อม
ติดต้ังตู้ล าโพง (ศาลา
เอนกประสงค์)  
หมู่ที่ ๒ 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้แก่
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

๓๖ เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ ์ ๑.เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐ - - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้แก่
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

รวม  ๓๖   โครงการ - - ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๐๕,๐๐๐ - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพ 
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปักธงชัย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอ าเภอปักธงชัย 
ตามภารกิจของกิ่งกาชาด 
อ.ปักธงชัย 

อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
ปักธงชัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ความ 
สามารถในการ
จัดสรร
งบประมาณไดท้ัน
ตามก าหนด 

ได้แสดงออกและ
ร่วมกิจกรรมท าให้
เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

๒ อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ความ 
สามารถในการ
จัดสรร
งบประมาณไดท้ัน
ตามก าหนด 

ได้แสดงออกและ
ร่วมกิจกรรมท าให้
เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

รวม   ๒  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพ 
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

๑.เพื่อก าหนดทิศทางการ
พัฒนาตนเองหมู่บ้านและ
ชุมชนในลักษณะจากชุมชน
โดยชุมชน 
๒.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนและพึ่งตนเองอย่าง
ยั่งยืน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.รับทราบปัญหา
ความต้องการและ
แนวทางแก้ปัญหา 

ส านักปลัด 

รวม  ๑  โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพ 
๔.๔ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน เปิด-ปิด  
(จ านวน ๒ หลัง) กองการศึกษาฯ  

เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน เปิด-
ปิด (จ านวน ๒ หลัง) กอง
การศึกษาฯ 

๑๐,๐๐๐ - - - จ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

๒ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรับส านักงาน 
(กองการศึกษาฯ)  
จ านวน ๑ เครื่อง 

๑.เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการและมี
ประสทิธิภาพมากขึ้น 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรับ
ส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๓๓,๐๐๐ - 
 

- - ๑.ร้อยละ ๗๕ 
ของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเร็วขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพ
สามารถให้บริการต่อ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

รวม  ๒  โครงการ - - ๔๓,๐๐๐ - - - - - - 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพ 
๔.๕ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.เกษมทรัพย์ เพื่อให้เกิดทัศนีย์ภาพที่
สวยงามและประทับใจแก่
ประชาชนที่สัญจร 
ไปมา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์  
อบต.เกษมทรัพย์ 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๗๕ พึง
พอใจ 

๑.เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
๒.ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

๒ โครงการระบบกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ์ 

ต าบลเกษมทรัพย์ ๘๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๑๐๐ 
ของครัวเรือนใน
ต าบลเกษม
ทรัพย์พอใจ 

ประชาชนได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

๓ ประปาส่วนภูมิภาค ๑.เพื่อให้ประชานมีน้ า
บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย
ให้ครอบคลุมชุมชนอย่าง
เพียงพอ 

ต าบลเกษมทรัพย์ ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๑๐๐ 
ของครัวเรือนใน
ต าบลเกษม
ทรัพย์มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔ โครงการวางและจัดท าผังเมือง 
ส่วนโยธา 

เพื่อการวางผังเมือง การ
ปรับปรุงผังเมือง การวาง
ผังชุมชน การพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผังเมือง 

วางและจัดท าผังเมือง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม
ที่มีการ
ด าเนินการด้าน
ผังเมืองชุมชน 

 

มีข้อมูลในพื้นที่  
ที่ถูกต้องและทันสมยั 

กองช่าง 

๕ ซ่อมแซมเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๖ ๑.เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงานราชการ 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย  
หมู่ที่ ๖ 

- ๕๐,๐๐๐ - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

รับข้อมูลได้อย่าง
ทั่วถึง สื่อสารตรงกัน  
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๖ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  
หมู่ที่ ๘ 

๑.เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงานราชการ 

ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย หมู่ที่ ๘ 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
สื่อสารตรงกัน  สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

๗ เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๘ ๑.เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงานราชการ 

เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ 
หมู่ที่ ๘ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
สื่อสารตรงกัน  สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

๘ โครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙ 

๑.เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงานราชการ 

เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๕๕๕ 
E ๑๘๓๖๐๓ 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
สื่อสารตรงกัน  สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

๙ โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองเสียงประจ า
หมู่บ้าน ส าหรับการออกก าลังกาย  
หมู่ที่ ๙ 

๑.เพื่อส าหรับการออก
ก าลังกาย 

เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๕๕๕๕ 
E ๑๘๓๖๐๓ 

- - ๕๐,๐๐๐ - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
สื่อสารตรงกัน  สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย
ทุกจุดในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 

๑.เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงานราชการ 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย   
หมู่ที่ ๖ 

- - ๙๐,๐๐๐ - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
สื่อสารตรงกัน  สะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๑ ปรับปรุงห้องกู้ชีพ ๑.เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการและมี
ประสทิธิภาพมากขึ้น 

ปรับปรุงห้องกู้ชีพ ๒๕,๐๐๐ - - - ๑.ร้อยละ ๘๐ 
ของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเร็วขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสามารถ
ให้บริการต่อประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว 

 

รวม   ๑๑  โครงการ - - ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพ 
๔.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจ าที่  
ขนาด ๔๐ วัตต์ (จ านวน ๑ เคร่ือง) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ต่อประชาชน 

เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ชนิด
ประจ าที่ ขนาด ๔๐ วัตต์  
(จ านวน ๑ เคร่ือง) 

๑๕,๐๐๐ - - - จ านวน ๑ เคร่ือง การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการ
ต่อประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๒ ชุดพนักงานดับเพลิง เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน
การช่วยเหลือประชาชนให้
ทันเหตุการณ์ 

ชุดพนักงานดับเพลิง 
(ส าหรับภายนอกอาคาร) 
จ านวน ๓ ชุด 
 

๙๐,๐๐๐ - - - ปูองกันเหตุได้ทัน
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๗๕ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๓ งานการแพทย์ฉุกเฉิน ๑.รักษาพยาบาลผู้ปุวย ณ 
จุดเกิดเหตุก่อนน าส่ง
สถานพยาบาล 
๒.ลดอัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 

-บริหารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 
-จัดอาสาสมัครผู้ปฎิบัติ
การฉุกเฉินเบื้องต้น 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.สามารถให้บริการ
รักษาพยาบาลผู้ปุวย ณ 
จุดเกิดเหตุก่อนน าส่ง
สถาน 
พยาบาล 
-ลดอัตราการพิการ
และเสียชีวิตของผู้ปุวย
ฉุกเฉิน 
-ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
รักษาพยาบาล 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๔ โครงการสนับสนุนศูนย์  
อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ 

เพ่ือการด าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ อปพร. อบต. 
เกษมทรัพย์ การประชุม การ
ประชุม เบ้ียเล้ียง วัสดุอุปกรณ์
ประจ าศูนย์การฝึกอบรม การ
ฝึกทบทวน 

สนับสนุนศูนย์  
อปพร. อบต. 
เกษมทรัพย์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจ า
ต าบล 

เพื่อบรรเทาทุกข์ยาก 
เดือดร้อนของประชาชน 

สนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ประจ าต าบล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบตัิงาน 

ส านักปลัด 

๖ โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพื่อให้สมาชิก อปพร.มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ทักษะ และความสามารถ
ในการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย 

ฝึกทบทวน อปพร.  
จ านวน  ๒๐  คน 

๔๐,๐๐๐ - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมตาม
โครงการ 

สมาชิก อปพร.มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทภารกิจ
งาน อปพร.ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๗ ส่งเสริมการด าเนินงานรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความ
สงบเรียบร้อย 

เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและปูองกันเหตุ
อัคคีภัยรวมปัญหาอุบัติภัย
ต่างๆ 

ส่งเสริมการด าเนินงาน
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและ
ความสงบเรียบร้อย 

- - ๒๐,๐๐๐ - ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รบั
ความปลอดภยัมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๘ ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ๕๐,๐๐๐ - - - ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชานได้รบัความ
ปลอดภยัมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๙ ถังดับเพลิง 
(ผงเคมีแห้ง) จ านวน ๙ ถัง 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ต าบลเกษมทรัพย์ 
จ านวน ๙ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชานได้รบัความ
ปลอดภยัมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๐ รถบรรทุกน้ า เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ต าบลเกษมทรัพย์ 
จ านวน ๙ หมู่บ้าน 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๙๕ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ประชานได้รบัความ
ปลอดภยัมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๑ รถกระเช้า เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ต าบลเกษมทรัพย์ 
จ านวน ๙ หมู่บ้าน 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๙๐
ประชาชนพึง
พอใจ 

ประชานได้รบัความ
ปลอดภยัมากขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม   ๑๑     โครงการ - - ๖,๑๒๕,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ - - - 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรม 
๕.๑ แผนงานงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการปฏิบัติธรรมวันส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา หมู่ที่ ๕ 

๑.เพื่ออนุรักษ์ประเพณแีละ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

ปฏิบัติธรรมวันส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา  
หมู่ที่ ๕ 

- ๑๐,๐๐๐ - - ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.ประชาชนร่วม
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

๒ การปฏิบัติธรรมหันหน้าเข้าวัด  
หมู่ที่ ๘ 

๑.เพื่ออนุรักษ์ประเพณแีละ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

ปฏิบัติธรรมหันหน้า 
เข้าวัด หมู่ที่ ๘ 

- - ๑๐,๐๐๐ - ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.ประชาชนร่วม
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดีงามไว้
สืบไป 

กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี
ต่อการจัดงานวัน
ส าคัญ 

๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการอบรมการสร้างคุณธรรม-จริยธรรมแก่
เยาวชนและประชาชน 

๑.เพื่ออนุรักษ์ประเพณแีละ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

อบรมการสร้างคุณธรรม-
จริยธรรมแก่เยาวชนและ
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.ประชาชนร่วม
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

๕ ส่งเสริมปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.เพื่ออนุรักษ์ประเพณแีละ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

ส่งเสริมปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- - ๑๐,๐๐๐ - ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.ประชาชนร่วม
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการเยาวชนเกษมทรัพย์รักท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และสร้างจิตส านึกให้รักและ
หวงแหนท้องถิ่น 

เยาวชนเกษมทรัพย์รัก
ท้องถิ่น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ของ
เยาวชนต าบล
เกษมทรัพย ์

เยาวชนสร้างความรู้
ความเข้าใจและสร้าง
จิตส านึกให้รักและ
หวงแหนท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

รวม   ๖  โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๔  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
     

  ๖.๑ แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการอาหารเสริม (นม)  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กให้
สมวัย 

สนับสนุนอาหารเสริมนม ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

๑.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กให้
สมวัย 

สนับสนุนอาหารเสริมนม ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

๑.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กให้
สมวัย 

สนับสนุนท าอาหาร
กลางวัน-อาหารว่าง 

๓๒๐,๘๐๐ ๓๒๐,๘๐๐ ๓๒๐,๘๐๐ ๓๒๐,๘๐๐ ๑.ร้อยละของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

๔ เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านนางเหริญและ
โรงเรียนวัดหลุมข้าว 

๑.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กให้
สมวัย 

สนับสนุนท าอาหาร
กลางวัน-อาหารว่าง 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของเด็ก 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้
มาตรฐาน 

สุขภาพกายและใจ
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๖ โครงการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑.เพื่อชี้แนวทางปฏิบัติแก่
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม
ประชุม ๘๐ % 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้ปกครองนักเรียน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน 

กองการศึกษาฯ 

๗ โครงการจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือท ากิจกรรม
แบบวงกลม 

๑.เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ให้กับ
เด็ก 

จัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือท า
กิจกรรมแบบวงกลม 

๒๐,๐๐๐ - - - ๑.ร้อยละของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กเกิดนิสัยรักการ
อ่านและสนุกกับ
การเรียน 

กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการฝึกศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

๑.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานที่ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ไปทัศนะศึกษานอก
สถานที ่
 

๓๐,๐๐๐ - - - ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กได้รับการ
เรียนรู้โดย
ประสบการณ์ตรง 

กองการศึกษาฯ 

๙ โครงการก่อสร้างกัดสาดศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อปูองกันแสงแดด และ
ปูองกันน้ าฝน 

ก่อสร้างกัดสาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๘๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

มีความปลอดภัย
และสะดวกมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

๑๐ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องพยาบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องพยาบาลไว้ส าหรับ
เด็กที่ปุวยเมื่อเวลามา
เรียน 

จัดซื้ออุปกรณ์ในห้อง
พยาบาลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๓๐,๐๐๐ - - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอุปกรณ์ใน
ห้องพยาบาลเด็ก
ที่ได้มาตรฐาน 

เพื่อเป็นการ
บรรเทาอาการและ
พักไข้ส าหรับเด็กที่
ปุวย เมื่อมา
โรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๑ ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑.เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ฝึกทักษะจากสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เกษมทรัพย์ 

๘๐,๐๐๐ - - - จ านวนสื่อการ
เรียนการสอน 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
ฝึกทักษะจากสื่อ
การเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

กองการศึกษาฯ 

รวม   ๑๑  โครงการ - - ๑,๙๕๓,๘๐๐ ๑,๗๑๓,๘๐๐ ๑,๗๑๓,๘๐๐ ๑,๗๑๓,๘๐๐ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ๔  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
  ๗.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการจัดแข่งกีฬาปักธงชัยคัพ ๑.เพื่อปลูกฝังและจูงใจ
ประชาชนให้หันมาสนใจ
การออกก าลังกาย 
๒.เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

จัดแข่งกีฬาปักธงชัยคัพ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนประเภท
การแข่งขันกีฬา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
งาน 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการร่วม
กิจกรรมกีฬาในทุก
ชุมชนและมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์ ๑.เพื่อให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างองค์กร 

แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ์

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ เกิดความสามัคคี
ระหว่างองค์กร 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลเกษมทรัพย์ 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬา ห่างไกลจาก 
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ให้กับ
ชุมชนในเขต ต าบล 
เกษมทรัพย์ จ านวน ๙ 
หมู่บ้าน ปีละ ๑ คร้ัง เช่น 
ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
เซปักตะกร้อ กีฬาพื้นบ้าน 
ฯลฯ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนประเภท
การแข่งขันกีฬา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
งาน 

๑.ประชาชนสนใจ
การเล่นกีฬา มากขึ้น 
และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
๒.ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ซ้อมมวย (มวย
ไทย) หมู่ที่ ๖ 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬา ห่างไกลจาก 
ยาเสพติด 

สนับสนุนอุปกรณ์ 
ซ้อมมวย (มวยไทย)  
หมู่ที่ ๖ 

- - - ๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ชุมชนที่จัด
กิจกรรมออกก าลัง
กาย 

๑.ประชาชนสนใจ
การเล่นกีฬา มากขึ้น 
๒.ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

กองการศึกษาฯ 

รวม  ๔  โครงการ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
        ๘.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ สนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนางาน
สาธารณสุขเกษมทรัพย์ จ านวน ๙ 
หมู่บ้านๆละ ๗,๕๐๐ บาท 

๑.เพื่อส่งเสริมงาน
สาธารณสุขมูลฐาน  

สาธารณสุขเกษมทรัพย์ 
จ านวน ๙ หมู่บ้านๆละ 
๗,๕๐๐ บาท 

๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ประชาชนในเขต
ต าบลเกษมทรัพย์
ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขและมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

พัฒนาศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน (ศสมช.) ต าบล 
เกษมทรัพย์ ให้มีความ
พร้อมในการดูแล
ประชาชน 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๒ สนับสนุน สปสช. ๑.เพื่อปูองกันมิให้เกิดโรค
กับประชาชนในชุมชน 

สนับสนุน สปสช. ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ประชาชนในเขต
ต าบลเกษมทรัพย์
ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขและมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

๑.ลดปริมาณผู้ปุวย
หรือปลอดโรค ๑๐๐% 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๓ โครงการเฝูาระวังแก้ไขและปูองกันปัญหา
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

๑.เพื่อปูองกันมิให้เกิดโรค
กับประชาชนในชุมชน  

จ านวน ๙ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

๑.ลดปริมาณผู้ปุวย
หรือปลอดโรค ๑๐๐% 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๔ โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่รู้เท่าทันภัยของยา
เสพติดในสถานการณ์ของ
ยาเสพติด 

ประชาชนในต าบล 
เกษมทรัพย์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

ประชาชนได้รู้จักการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๕ โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในท้องถิ่นให้
มีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วน
หน้า 

จัดบริการตรวจสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๙ 
หมู่บ้าน  
จ านวน ๑ คร้ัง/ปี 

- - ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละของผู้สูงอายุ

ที่ได้รับบริการตรวจ

สุขภาพ 

ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุลดลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๖ ส่งเสริมการดูแลและรักษาดวงตา 
ต้อกระจกและโรคทางสายตาอ่ืนๆ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในท้องถิ่นให้
มีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วน
หน้า 

จัดบริการสาธารณสุข
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๙ 
หมู่บ้าน  
จ านวน ๑ คร้ัง/ปี 

- - ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละของผู้สูงอายุ

ที่ได้รับบริการดูแล

สายตา 

ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุลดลง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๗ โครงการผู้สูงอายุลอกตาเพื่อสุขภาพ  
หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในท้องถิ่นให้
มีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วน
หน้า 

ผู้สูงอายุลอกตาเพื่อ
สุขภาพ หมู่ที่ ๗ 

- - ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละของผู้สูงอายุ

ที่ได้รับบริการดูแล

สายตา 

ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุลดลง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๘ โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 
 

๑.เพื่อเฝูาระวังและ
ปูองกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 
๒.เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 

๑.รณรงค์ส ารวจและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายตามแหล่งต่างๆใน
หมู่บ้าน  
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 
๒.พ่นหมอกควันก าจัดยุง
ตัวเต็มวัยก่อนช่วงฤดูกาล
ระบาดของโรค 

๕๐,๐๐๐ - - - ๑.ค่าดัชนีความชุก
ของลูกน้ าในแหล่ง
ต่างๆ เช่น 
บ้านเรือน วัด 
โรงเรียน 
๒.จ านวนครั้งของ
การพ่นหมอกควัน 
๓.จ านวนชุมชนที่
รณรงค์ส ารวจ และ
ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

อัตราการปุวยด้วย
โรคไข้เลือดออกลด
น้อยลง 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์  194 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๙ โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรค 
พิษสุนัขบ้า 

๑.เพื่อปูองกันมิให้เกิดโรค
กับประชาชน 

ปูองกันการแพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้า 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ไม่มีผู้ปุวยด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตต าบล
เกษมทรัพย์ 

ไม่มีการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขต
ต าบลเกษมทรัพย์ 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๑๐ โครงการคัดกรองค้นหาผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูง และโรคเบาหวานในกลุ่มอายุ 
๑๕-๖๐ ป ี

๑.เพื่อปูองกันมิให้เกิดโรค
กับประชาชน 

คัดกรองค้นหาผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานในกลุ่มอายุ 
๑๕-๖๐ ป ี

- ๒๐,๐๐๐ - - ๑.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุลดลง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๑๑ โครงการตรวจหาสารพิษ 
ในกลุ่มเกษตร 

๑.เพื่อตรวจหาสารพิษ
และสารปนเปื้อนในแหล่ง
น้ า 
๒.เพื่อปูองกันแก้ไข 
ปรับปรุงแหล่งน้ าชุมชน 

ตรวจหาสารพิษ 
ในกลุ่มเกษตร 

- ๑๐,๐๐๐ - - ๑.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๑.ทราบปริมาณ
สารพิษปนเปื้อนใน
แหล่งน้ าชุมชน 
๒.ปรับปรุง แกไ้ข 
การปูองกันแหล่ง
น้ า 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๑๒ โครงการนวัตกรรมกระเป๋าคู่ชีพ อสม. 

(๕๐๐ บาท) 

๑.เพื่อปูองกันมิให้เกิดโรค
กับประชาชน 

นวัตกรรมกระเป๋าคู่ชีพ 
อสม. (๕๐๐ บาท) 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๑.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุลดลง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๑๓ โครงการอบรมรถเร่ ๑.เพื่อปูองกันมิให้เกิดโรค
กับประชาชน 

อบรมรถเร่ 
ในต าบลเกษมทรัพย์ 
จ านวน ๙ หมู่บ้าน 

- ๒๐,๐๐๐ - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

๑.ลดปริมาณผู้ปุวย
หรือปลอดโรค  
๑๐๐ % 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๔ โครงการตรวจตลาดนัด ๑.เพื่อปูองกันมิให้เกิดโรค
กับประชาชน 

ตรวจตลาดนัด ๑๐,๐๐๐ - - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

๑.ลดปริมาณผู้ปุวย
หรือปลอดโรค  
๑๐๐ % 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๑๕ โครงการ (To Be Nemberone)  
ในต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี  

ประชาชน เยาวชนและ
ผู้สูงอายุในต าบล 
เกษมทรัพย ์

- - - ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
เยาวชน และ
ผู้สูงอายุ 

๑.ลดปริมาณผู้ปุวย
หรือปลอดโรค  
๑๐๐ % 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๑๖ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย    

(แอร์โรบิค) ในต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายอนามัยที่ดีแข็งแรง
โดยอาศัยประโยชน์จาการ
ออกก าลังกาย 

ส่งเสริมการออก 
ก าลังกาย (แอร์โรบิค)  
ในต าบล 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
เยาวชน และ
ผู้สูงอายุ 

เยาวชน ประชาชน
ได้ออกก าลังกายโดย
การเล่นกีฬาและมี
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๑๗ โครงการสนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกาย 
หมู่ที่ ๕ 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬา ห่างไกลจาก 
ยาเสพติด 

เคร่ืองออกก าลังกาย  
หมู่ที่ ๕ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑.ร้อยละของ

ชุมชนที่จัด

กิจกรรมออก

ก าลังกาย 

๑.ประชาชนสนใจ
การเล่นกีฬา มาก
ขึ้น 
๒.ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

๑๘ เคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ที่ ๙ ๑.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬา ห่างไกลจาก 
ยาเสพติด 

เคร่ืองออกก าลังกาย  
หมู่ที่ ๙ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ

ชุมชนที่จัด

กิจกรรมออก

ก าลังกาย 

๑.ประชาชนสนใจ
การเล่นกีฬา มาก
ขึ้น 
๒.ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๙ เคร่ืองออกก าลังกาย ที่ท าการ  
อบต.เกษมทรัพย์ 

๑.เพื่อให้มีเคร่ืองออก
ก าลังกาย ส าหรับการเล่น
กีฬาและนันทนาการ 

เคร่ืองออกก าลังกาย  
ที่ท าการ  
อบต.เกษมทรัพย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

ประชาชนมีสขุภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
และใช้เวลาวางให้
เกิดประโยชน์ 

ส านักปลัด 

๒๐ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาพร้อม
เคร่ืองออกก าลังกาย 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬา ห่างไกลจาก 
ยาเสพติด 

ประชาชนในต าบล 
เกษมทรัพย์ 

๒๕๐,๐๐๐ - - - ๑.ร้อยละของ

ชุมชนที่จัด

กิจกรรมออก

ก าลังกาย 

๑.ประชาชนสนใจ
การเล่นกีฬา มาก
ขึ้น 
๒.ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

๒๑ โครงการขอสนับสนุนเวทีส าหรับผู้น าเต้น

ออกก าลังกายแอโรบิค หมู่ที่ ๙ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายอนามัยที่ดีแข็งแรง
โดยอาศัยประโยชน์จาการ
ออกก าลังกาย 

เวทีส าหรับผู้น าเต้นออก
ก าลังกายแอโรบิค  
หมู่ที่ ๙ 

- - - ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
เยาวชน และ
ผู้สูงอายุ 

เยาวชน ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย
โดยการเล่นกีฬา
และมีสุขภาพดี 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๒๒ โครงการสนับสนุนกลุ่มแอโรบิค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายอนามัยที่ดีแข็งแรง
โดยอาศัยประโยชน์จาการ
ออกก าลังกาย 

สนับสนุนกลุ่มแอโรบิค 
ต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน 
๙ หมู่บ้าน 

- - ๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
เยาวชน และ
ผู้สูงอายุ 

๑.ลดปริมาณผู้ปุวย
หรือปลอดโรค  
๑๐๐ % 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๒๓ โครงการปูองกันการติดเชื้อ 
เอชไอวี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

๑.เพื่อปูองกันมิให้เกิดโรค
กับประชาชน 

ปูองกันการติดเชื้อ 
เอชไอวี ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

- ๒๐,๐๐๐ - - เด็กและเยาวชน
มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

๑.ลดปริมาณผู้ปุวย
หรือปลอดโรค 
 ๑๐๐ % 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๔ โครงการปูองกันยาเสพติด หมู่บ้านปลอด
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้หมู่บา้น
ปลอดยาเสพติด 

ปูองกันยาเสพติด หมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด 

๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของผู้ที่
เก่ียวข้องกับยา
เสพติดในเขต
ต าบลเกษม
ทรัพย์ลดลง 

หมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๒๕ โครงการให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ หมู่ที่ ๘ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บา้น มี
ความรู้เร่ืองสุขภาพมาก
ขึ้น 

ให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ  
หมู่ที่ ๘ 

- - ๑๐,๐๐๐ - เด็กและเยาวชน
มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

๑.ลดปริมาณผู้ปุวย
หรือปลอดโรค 
 ๑๐๐ % 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

รวม  ๒๕  โครงการ - - ๗๒๒,๕๐๐ ๔๖๒,๕๐๐ ๓๘๒,๕๐๐ ๔๙๒,๕๐๐ - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่    ๑๐   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๙.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบหนองศาลา  หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้เกิดทัศนีย์ภาพที่
สวยงามและประทับใจแก่
ประชาชนที่สัญจร 
ไปมา 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๔๗๓๗ 
E ๑๘๔๑๑๓ 
 

- ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

๑.เป็นแหลง่
ท่องเที่ยว 
๒.ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
หนองม่วง หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้เกิดทัศนีย์ภาพที่
สวยงามและประทับใจแก่
ประชาชนที่สัญจร 
ไปมา 

(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๓๔๔๓ 
E ๑๘๒๓๑๒ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

๑.เป็นแหลง่
ท่องเที่ยว 
๒.ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกาย 

กองช่าง/อบจ. 

รวม  ๒   โครงการ - - - ๒,๗๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - - - 
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๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๙.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการขอสนับสนุนงบประมาณท าความ
สะอาดถนนทางสาธารณะ   
หมู่ที่ ๙ 

๑. ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออก
ก าลังกาย 

ท าความสะอาดถนนทาง
สาธารณะ  หมู่ที่ ๙ 

- - ๑๐,๐๐๐ - ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑. ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกาย 

ส านักปลัด 

รวม  ๑  โครงการ - - - - ๑๐,๐๐๐ - - - - 
 

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๙.๓ แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ ส่งเสริมและรณรงค์ภาวะลดโลกร้อน เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจ
และตระหนักถึงปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน 

- ๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่ร่วม
รณรงค์ภาวะลด
โลกร้อน 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
ปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการธนาคารขยะ  หมู่ที่ ๖ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและความ
สะอาดในชุมชน 

ธนาคารขยะ   
หมู่ที่ ๖ 

- ๒๐,๐๐๐ - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

-เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาดในชุมชน 
-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ผลกระทบจากขยะมูลฝอยและ
รวบรวมคัดแยกอย่างถูกวธิ ี

-หมู่บ้านต้นแบบการคัด
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๔ โครงการก าจัดขยะในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาดในชุมชน 

ก าจัดขยะในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๗ 

- - ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
หมู่บ้าน วัด 
โรงเรียน มีความ
สะอาด ปราศจาก
ขยะ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการจัดการขยะชุมชน  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาดในชุมชน 

จัดการขยะชุมชน  
หมู่ที่ ๔ 

- ๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
หมู่บ้าน วัด 
โรงเรียน มีความ
สะอาด ปราศจาก
ขยะ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

๖ โครงการขอสนับสนุนงบประมาณท าความ
สะอาดถนนทางสาธารณะ   
หมู่ที่ ๙ 

๑. ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออก
ก าลังกาย 

ท าความสะอาดถนนทาง
สาธารณะ  หมู่ที่ ๙ 

- - ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
หมู่บ้าน วัด 
โรงเรียน มีความ
สะอาด ปราศจาก
ขยะ 

๑. ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกาย 

ส านักปลัด 

๗ โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาดในชุมชน 

บริหารจัดการขยะชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

๘ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประจ า
ต าบล 

๑. ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออก
ก าลังกาย 
๒. ชุมชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

ก่อสร้างสวนสาธารณะ
ประจ าต าบล 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

๑. ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกาย 
๒. ชุมชนห่างไกลยา
เสพติด 

กองช่าง/อบจ. 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๙ โครงการการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาดในชุมชน 

การก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

๔๕,๐๐๐ - - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

๑๐ โครงการปลูกปุาเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๑.เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๒.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการปลูกปุา 
และดูแลรักษาปุา 

๑.หน่ึงหมูบ่้าน หน่ึงปุา
ชุมชน 
๒.ปลูกปุาทดแทนปลีะ 
๒๐๐ ต้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๑ แห่ง ๑.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการ Big Cleaning Day ๑.เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อย 
๒.เพื่อพัฒนาต าบลให้สะอาด
เป็นระเบยีบ 

ท าความสะอาด ในต าบล
เกษมทรัพย์ 
จ านวน ๙ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๕ 
สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น 

๑.ส านักงานมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
ท าใหคุ้ณภาพชีวิต
การท างานดีขึ้น 
๒.สภาพแวดล้อม
ของหมู่บ้าน มี
ความสะอาด  
น่าอยู่ 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการคลองสวยน้ าใส การก าจัดวัชพืช
ต่างๆ ตามล าคลอง (ภายในต าบล) 

๑.เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๒.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการก าจัด
วัชพืชต่างๆ 

คลองสวยน้ าใส การก าจัด
วัชพืชต่างๆ ตามล าคลอง 
(ภายในต าบล) 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๓ โครงการชุมชนปลอดขยะ ๑.เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อย 
๒.เพื่อพัฒนาต าบลให้สะอาด
เป็นระเบยีบ 

ชุมชนปลอดขยะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 
สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น 

สภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน มีความ
สะอาด น่าอยู่ 

ส านักปลัด/ 
รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

รวม  ๑๓ โครงการ - - ๗๗๕,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
๑๐.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพนวด 
แผนไทย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เสริม 

ฝึกอบรมอาชีพนวดแผน
ไทย 

- - ๒๐,๐๐๐ - ๑.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๑.ประชาชนมี
รายได้และอาชีพ
เสริม 

ส านักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม หมู่ที่ ๓ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เสริม 

ฝึกอบรมอาชีพนวดแผน
ไทย 

- ๒๐,๐๐๐ - - ๑.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๑.ประชาชนมี
รายได้และอาชีพ
เสริม 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสนับสนุนกลุ่มนวด 
แผนไทย หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เสริม 

สนับสนุนกลุ่มนวดแผน
ไทย หมูที่ ๕ 

- - ๒๐,๐๐๐ - ๑.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๑.ประชาชนมี
รายได้และอาชีพ
เสริม 

ส านักปลัด 

รวม   ๓   โครงการ - - - ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
๑๐.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการถวายราชสักการะ 
พระปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม 

เพื่อให้ข้าราชการ ผู้น าชุมชน 
และประชาชาชนได้ร่วมกัน
แสดงความร าลึกถึงคุณงาม
ความดี และพระมหา
กรุณาธิคุณขององค์พระ
มหากษัติย์พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ 

ข้าราชการ ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน เข้าร่วมพิธีว่าง
พวงมาลา ณ ที่ว่าการอ าเภอ
ปักธงชัย 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ร้อยละ  ๘๐  ข้าราชการ ผู้น า
ชุมชน พ่อค้า 
ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
๑๒ สิงหา มหาราชินี 

เพื่อให้ข้าราชการ ผู้น าชุมชน 
และประชาชาชนได้ร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

ข้าราชการ ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนเข้าร่วมงานวันแม่
แห่งชาติ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชน ได้
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์

ส านักปลัด 

๓ โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา เพื่อให้ข้าราชการ ผู้น าชุมชน 
และประชาชาชนได้ร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ข้าราชการ ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนเข้าร่วมงานวันพ่อ
แห่งชาติ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชน ได้
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์

ส านักปลัด 

๕ โครงการสนับสนุนวันพ่อ วันแม่ และวัน
ส าคัญ หมู่ที่ ๗ 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดีงามไว้
สืบไป 

สนับสนุนวันพ่อ วันแม่ และ
วันส าคัญ หมู่ที่ ๗ 

- - ๑๐,๐๐๐ - ๑.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

ส านักปลัด 

รวม  ๕  โครงการ - - ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ - - - 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
๑๐.๓  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดีงามไว้
สืบไป 

จัดกิจกรรมงานผ้าไหม
และของดีเมืองโคราช 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการจัดงานผ้า
ไหมและของดี
เมืองโคราช  
ร้อยละ ๙๐ 

๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงต าบล
เกษมทรัพย์ 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดีงามไว้
สืบไป 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ต าบลเกษมทรัพย์ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
มีต่อการจัดงาน
สืบสานประเพณี
ลอยกระทง  
ร้อยละ ๙๐ 

๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 
 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
ต าบลเกษมทรัพย์ 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดีงามไว้
สืบไป 

จัดงานประเพณีสงกราน
ต าบลเกษมทรัพย์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการกิจกรรมบวงสรวง 
ท่านท้าวสุรนารี (จ าลอง) 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดีงามไว้
สืบไป 

กิจกรรมบวงสรวง 
ท่านท้าวสุรนารี (จ าลอง) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการกิจกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะของ
ท่านท้าวสุรนารี 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดีงามไว้
สืบไป 

กิจกรรมฉลองวันแห่งชัย
ชนะของท่านท้าวสุรนารี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๖ โครงการประเพณีงานลอยแพ  
หมู่ที่ ๖   

๑.เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดีงามไว้
สืบไป 

ประเพณีงานลอยแพ  
หมู่ที่ ๖ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

รวม   ๖  โครงการ - - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - - 

 

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
๑๐.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารีและงานกาชาดอ าเภอ 
ปักธงชัย 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดีงามไว้
สืบไป 

งานฉลองวันแหง่ชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารีและงาน
กาชาดอ าเภอปักธงชัย 

๒๐,๐๐๐ - - - ๑.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

ส านักปลัด 

รวม   ๑  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ - - - - - - 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๔   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
  ๑๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑.เพื่อช่วยเหลือด้านการ
ครองชีพให้กับผู้สูงอายุให้ดี
ขึ้น 
๒. บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

๑.เพื่อช่วยเหลือด้านการ
ครองชีพให้กับผู้สูงอายุให้ดี
ขึ้น 
๒. บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนใน 

๕,๖๐๔,๐๐๐ ๕,๖๐๔,๐๐๐ ๕,๖๐๔,๐๐๐ ๕,๖๐๔,๐๐๐ ๑.จ านวนผู้สูงอายุ 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

๑.ประชาชนมีค่า
ครองชีพทีด่ีขึ้น 
๒. ลดความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนได้มากขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑.เพื่อช่วยเหลือด้านการ
ครองชีพให้กับคนพิการให้ดี
ขึ้น 
๒. บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

๑.เพื่อช่วยเหลือด้านการ
ครองชีพให้กับคนพิการให้ดี
ขึ้น 
๒. บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนใน 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวน คน
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส  ที่
เข้าร่วมโครงการ 

๑.ประชาชนมีค่า
ครองชีพทีด่ีขึ้น 
๒. ลดความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนได้มากขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ๑.เพื่อช่วยเหลือด้านการ
ครองชีพให้กับผู้ปุวยเอดส์ให้
ดีขึ้น 
๒. บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

๑.เพื่อช่วยเหลือด้านการ
ครองชีพให้กับผู้ปุวยเอดส์ให้
ดีขึ้น 
๒. บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนใน 

๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๑.จ านวน คน
ผู้ปุวยเอดส์   

๑.ประชาชนมีค่า
ครองชีพทีด่ีขึ้น 
๒. ลดความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนได้มากขึ้น 

ส านักปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ  
คนพิการ คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่ง ทางสังคม  

๑.เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
๒. บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง 
ทางสังคม  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.จ านวน คน
พิการ คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้
ที่พึ่งทางสังคม เข้า
ร่วมโครงการ 

๑.ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
๒. บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๕ โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให ้
น่าอยู่ 

เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน
ในต าบลเกษมทรัพย์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ พึง
พอใจ 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่ 

ส านักปลัด 

๖ โครงการสภาเด็กและเยาวชนต าบล 
เกษมทรัพย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน 
 

การจัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน 

ส านักปลัด 

๗ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างนักเรียน/นักศึกษา
ท างานที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเกษมทรพัย ์

จ้างนักเรียน/นักศึกษา 
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.จ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียน/นักศึกษา 
มีรายได้เน่ืองจาก
ท างานที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
เกษมทรัพย์ 

ส านักปลัด 

๘ โครงการการปูองกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น 

เสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในตนเองของวัยรุ่น และมี
ทักษะในการปฏเิสธต่อ๗
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ด ารงชีวิต 

กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 
๑๒-๑๙ ปีในต าบล 
จ านวน ๕๐ คน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ อัตราการตั้งครรภ์
ของกลุ่มวัยรุ่นใน
เขตต าบลเกษม
ทรัพยล์ดลง 

เด็กและเยาวชน
ทั่วไปมีทักษะและ
ภูมิคุ้มกันในการ
จัดการกับ
สถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับเร่ือง
เพศ 

ส านักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์  209 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๙ โครงการจัดต้ังกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน 
( หมู่ที่ ๑-๙) 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
ต าบลเกษมทรัพย ์มีส่วน
ร่วมในการจัดตั้งกองทุน
กลางพัฒนาหมู่บ้าน 

จัดต้ังกองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน ต าบลเกษมทรัพย์ 
จ านวน ๙ หมู่บ้าน 

- - ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมจัดตั้ง
กองทุนกลาง
พัฒนาหมู่บ้าน 

ประชาชนในเข
ต าบล 
เกษมทรัพย์ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

ส านักปลัด 
 

๑๐ จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนในเขต
ต าบลเกษมทรัพย ์มีส่วน
ร่วมในการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย ์

จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์  
ต าบลเกษมทรัพย์  
จ านวน ๙ หมู่บ้าน 

- - ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมจัดตั้ง
กองทุนกลาง
พัฒนาหมู่บ้าน 

ประชาชนในเขต
ต าบลเกษมทรัพย์ มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 

ส านักปลัด 

๑๑ ส่งเสริมการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในเขต
ต าบลเกษมทรัพย ์มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 

ส่งเสริมการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน 

- - ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมจัดตั้ง
กองทุนกลาง
พัฒนาหมู่บ้าน 

ประชาชนในเขต าบล 
เกษมทรัพย์ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่ม
ของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 

๑.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบลรู้จัก
เก็บออม 

สนับสนุนและพัฒนาการ
รวมกลุ่มของประชาชน
ด้วยวิธีการสหกรณ์ 

- ๓๐,๐๐๐ - - ๑.ความ 
สามารถในการ
จัดสรร
งบประมาณ 

ประชนในต าบล
รู้จักการเก็บออม 

ส านักปลัด 

๑๓ โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตต าบล 

เพื่อให้มีสถานทีใ่นการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลการ
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตต าบล 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ ศูนย์ มีสถานที่ส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆที่
เป็นประโยชน์ และ
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๔ โครงการอบรมและรณรงค์ และปูองกัน
การปราบปรามการทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และปูองกัน
การปราบปรามการทุจริต 

ประชาชน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ สมาชิก ผู้น า
ชุมชนและกลุ่มองค์กร
ต่างๆ 

- ๒๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ คร้ัง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
ปูองกันและการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ส านักปลัด 

๑๕ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ 

เพื่อพัฒนารูปแบบการ
แก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

แก้ไขปัญหาความยากจน
แบบบูรณาการ 

- ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๖๕ ของ
จ านวนครัวเรือน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๖ โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี แม่บ้าน ใน
งานเฉลิมฉลองในวันแห่งชัยชนะท่านท้าว
สุรนารี และอ่ืนๆ 

เพื่อสร้างพลังสตรีให้มี
ความเข้มแขง็สามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได้
อย่างมีคุณภาพ 

ส่งเสริมบทบาทสตรี 
แม่บ้าน ในงานเฉลิมฉลอง
ในวันแห่งชัยชนะท่านท้าว
สุรนารี และอ่ืนๆ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน ๑ คร้ัง สตรีในชุมชนมี
ความเข้มแขง็
สามารถดูแลตนเอง
และครอบครัวได้
อย่างมีคุณภาพ 

ส านักปลัด 

๑๗ โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนพึง
พอใจ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส มี
ขวัญ และก าลังใจ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๘ โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

หมู่ที่ ๑-๙ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ พึง

พอใจ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๙ โครงการสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และปุวยเอดส์  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ต าบลเกษมทรัพย์  
จ านวน  ๙ หมู่บ้าน 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ พึง

พอใจ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

๒๐ อุดหนุนให้แก่กลุ่มสตรีต าบลเกษมทรัพย์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.จ านวนกลุ่ม

สตรีแม่บ้าน 

๑.ช่วยเหลือผู้
ยากไร้ 
๒. บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน 

ส านักปลัด 

๒๑ การอบรมความรู้เร่ืองด าเนินงานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมความรู้ เละพัฒนา
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐,๐๐๐ - - - จ านวนครัวเรือน ประชาชนในชุมชน
มีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๒๒ โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้แก่เยาวชน 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
แก่เยาวชน 

๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนในชุมชน
มีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๒๓ โครงการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และ
ครอบครัว 

เพื่อยุติความรุนแรงในเด็ก 
สตรี และครอบครัว 

ยุติความรุนแรงในเด็ก 
สตรี และครอบครัว 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๑. บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน 

ส านักปลัด 

รวม    ๒๓   โครงการ - - ๗,๗๑๖,๐๐๐ ๗,๓๖๖,๐๐๐ ๗,๒๕,๖๐๐๐ ๗,๒๐๖,๐๐๐ - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
  ๑๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น 
เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้

๑.เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่ประชาชน 
๒.เพื่อให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง
ได้ 

ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได ้

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ
ประชานเข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ 

๑.ประชานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๒.ปัญหาการ
ว่างงานในชุมชนลด
น้อยลง 
๓.ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได ้

ส านักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแหนมหมู  
หมู่ที่ ๗ 

๑.เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่ประชาชน 
๒.เพื่อให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง
ได้ 

ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนในต าบล 
เกษมทรัพย ์
หมู่ที่ ๑-๙ 

- - ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๖๕ ของ
ประชานเข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพ 

๑.ประชานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๒.ปัญหาการ
ว่างงานในชุมชนลด
น้อยลง 
๓.ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได ้
๔.ลดปัญหาการ
ว่างงาน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้จันท ์ 
หมู่ที่ ๗ 

๑.เพื่อสร้างรายได้เสริม 
๒.เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ
เสริม 

จัดโครงการอบรมให้ความรู้
และเงินทุน/วัสดุอุปกรณ์
ให้แก่กลุ่มอาชีพดอกไม้
จันท์ 

- ๑๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.มีรายได้เสริม 
๒.มีอาชีพเสริม 
๓.ลดปัญหาการ
ว่างงาน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มเยาวชน 
หมู่ที่ ๗ 

๑.เพื่อพัฒนาความรู้กลุ่ม
เยาวชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม
เยาวชน  
หมู่ที่ ๗ 

- - ๑๐,๐๐๐ - ๑.ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.เพื่อพัฒนา
ความรู้กลุ่มเยาวชน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ และ
ส่งเสริมการตลาด อ่ืนๆ 

๑.เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
๒.เพื่อเสริมสร้างรายได้
และสร้างความเข้มแข็งให้
สามารถพึ่งตนเองได้ 

ส่งเสริมสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สินค้า OTOP เพื่อเพิ่ม
รายได้ และส่งเสริม
การตลาด อ่ืนๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจต่อ
รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

๑.เผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้น
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
และเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่าย
สินค้าหน่ึง 

ส านักปลัด 

รวม  ๕  โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 

 
๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

  ๑๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ โครงการต่อเติมอาคารวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ปอนางเหริญ (ข้าวแตน) หมู่ที่ ๖ 

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและการแปรรูป การ
เก็บรักษา 

ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 
๒๑.๐๐ ตารางเมตร 
(จุดเร่ิมต้นโครงการ) 
N ๑๖๒๒๘๗๙ 
E ๑๘๒๕๘๔ 

- 
 
 

- ๑๙๘,๐๐๐ - ๑.ความพึงพอใจ
ของผู้ใชบ้ริการ 

 

เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตและการแปร
รูป การเก็บรักษา
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม  ๑  โครงการ - - - - ๑๙๘,๐๐๐ - - - - 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอปักธงชัยใน
การขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
สาธารณะและขยายเขตไฟฟูา
แสงสว่างสาธารณะภายใน
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
กระแสไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟูา  
ภายในต าบลเกษมทรัพย์ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชานทีใ่ช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อ าเภอ
ปักธงชัย 

๒ เงินอุดหนุนให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอปักธงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

อุดหนุนให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอปักธงชัย 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชานมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาค 

๓ การติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ 

เพื่อให้มีไฟฟูาแสงสว่าง
ให้ประชาชนได้สัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
ภายในต าบลเกษมทรัพย์ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 
ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ปลอดภยัมากขึ้น 

มีไฟฟูาแสงสว่างให้
ประชาชนได้สัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อ าเภอ
ปักธงชัย 

รวม ๓   โครงการ - - ๗๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - - 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพ 
    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารซื้อหรือการจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ไทยระดับอ าเภอ 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือ
การจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทยระดับอ าเภอ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ความ 
สามารถในการ
จัดสรร
งบประมาณได้
ทันตามก าหนด 

สะดวกในการ
ปฏิบัติราชการ
รวดเร็ว คล่องตัว มี
ความแม่นย าสูง 

ส านักปลัด อบต.โคกไทย 

๒ โครงการอุดหนุนกิจกรรม 
รัฐพิธี ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ปักธงชัย 

ร่วมแสดงกิจกรรมรัฐพิธี 
เพื่อให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน 

อุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ที่ท า
การปกครองอ าเภอปักธงชัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ความ 
สามารถในการ
จัดสรร
งบประมาณได้
ทันตามก าหนด 

ได้แสดงออกและ
ร่วมกิจกรรมท าให้
เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน 

ส านักปลัด อ าเภอปักธงชัย 

รวม ๒    โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - - 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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๑.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ 
ปักธงชัย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอ าเภอปัก
ธงชัย ตามภารกิจของ
กิ่งกาชาด อ.ปักธงชัย 

อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ 
ปักธงชัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ความ 
สามารถในการ
จัดสรร
งบประมาณได้
ทันตามก าหนด 

ได้แสดงออกและ
ร่วมกิจกรรมท าให้
เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน 

ส านักปลัด อ าเภอปักธงชัย 

๒ อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ความ 
สามารถในการ
จัดสรร
งบประมาณได้
ทันตามก าหนด 

ได้แสดงออกและ
ร่วมกิจกรรมท าให้
เกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน 

ส านักปลัด จังหวัด
นครราชสีมา 

๓ อุดหนุนโครงการงานฉลองวัน
แห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
และงานกาชาดอ าเภอปักธงชัย 

๑.เพื่อให้ประชาชนได้
สืบทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

งานฉลองวันแหง่ชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารีและงาน
กาชาดอ าเภอปักธงชัย 

๒๐,๐๐๐ - - - ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณีอันดี
งามไว้สืบไป 

ส านักปลัด อ าเภอปักธงชัย 

รวม        ๓   โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๔  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๑.๒ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

๑.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กให้
สมวัย 

สนับสนุนอาหารเสริมนม ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ๒ แห่ง 

๒ โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน-อาหารว่าง แก่
โรงเรียนในท้องถิ่น 

๑.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กให้
สมวัย 

สนับสนุนท าอาหาร
กลางวัน-อาหารว่าง 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ๒ แห่ง 

รวม ๒   โครงการ - - ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐ - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อบต.เกษมทรัพย์  218 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข     
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

๑.เพื่อส่งเสริมงาน
สาธารณสุขมูลฐาน  

พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน (ศสมช.)  
ต าบลเกษมทรัพย์ 

๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๑.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน 
(ศสมช.) ต าบล 
เกษมทรัพย์ ให้มี
ความพร้อมในการ
ดูแลประชาชน 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานของ
หมู่บ้าน 

๒ สนับสนุน สปสช. เพื่อต้องการให้
ประชาชนรู้จักปูองกัน
ดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ต าบลเกษมทรัพย์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชน 
มีสุขภาพดี 

ส านักปลัด 
/รพ.สต. 

หลุมข้าว,/ 
นางเหริญ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

รวม ๒  โครงการ - - ๑๖๗,๕๐๐ ๑๖๗,๕๐๐ ๑๖๗,๕๐๐ ๑๖๗,๕๐๐ - - - - 
 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

แนวทางการพฒันา 
   

 ๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสรา้งฝาย ท านบก้ันน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการตีเส้นจราจร
ถนนลาดยาง (จุดเร่ิมต้น จาก
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ ต าบล
เกษมทรัพย์ ถึง สามแยกบ้าน
หนองปล้อง หมูท่ี่ ๔ ต าบลงิ้ว) 

๑.เพื่อใช้เป็นเส้นแบง่
เขตการจราจร 
๒.เพื่อให้ประชากรเกิด
ความปลอดภัยในการใช้
ถนน 

ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร   
ยาว ๑๐.๐๐  กม. 

จุดเร่ิมต้น  ๑๖๒๕๒๗๓ N 
 ๑๘๒๖๑๗ E 
จุดสิ้นสุด   ๑๖ ๒ ๒๘ ๐ ๕ N
 ๑๗๘๒๘๒ E 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนที่ใช้รถ
ใช้ถนน 

อบจ. 
นครราชสีมา 

๒ โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง  
(จุดเร่ิมต้น จากบ้านตะคร้อ 
หมู่ที่ ๙ ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ถึง สามแยกบ้าน
หนองปล้อง หมูท่ี่ ๔ ต าบลงิ้ว 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด 
นครราชสีมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงาน และลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๐ กม.  แอลฟัสท์ติก  
จุดเร่ิมต้น ๑๖๒๕๒๗๓ N 
             ๑๘๒๖๑๗ E 
จุดสิ้นสุด  ๑๖๒๒๘๐๕ N 
             ๑๗๘๒๘๒ E 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ 
ประหยดัพลังงาน 

อบจ. 
นครราชสีมา 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จุดเร่ิมต้นสายบ้านปอ
นางเหริญ หมู่ที่ ๖ ต าบล  
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้าน
ขี้เหล็ก หมู่ที่ ๘ ต าบล 
สะแกราช อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอ
ของเคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน และ
ลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
จุดเร่ิมต้น   ๑๖๒๒๓๗๒ N 
               ๑๘๒๘๐๔  E 
จุดสิ้นสุด   ๑๖๒๐๓๐๘ N 
              ๑๘๒๖๖๙  E 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอ 
ของเคร่ืองยนต์ 
ประหยัด
พลังงาน 

อบจ. 
นครราชสีมา 

๔ โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
(จุดเร่ิมต้นจากบ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที่ ๘ ต าบลเกษม
ทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ถึง บ้านเชียงสา 
หมู่ที่ ๙ ต าบลสะแกราช 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอ
ของเคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน และ
ลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
จุดเร่ิมต้น   ๑๖๒๒๔๖๔ N 
               ๑๘๐๙๗๐  E 
จุดสิ้นสุด   ๑๖๒๑๙๔๙ N 
              ๑๘๐๗๘๐  E 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอ 
ของเคร่ืองยนต์ 
ประหยัด
พลังงาน 

อบจ. 
นครราชสีมา 

 
 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ สถานีสูบน้ า 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
จุดเร่ิมต้น บ้านปอนางเหริญ 
หมู่ที่ ๖ ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา จุดสิ้นสุด 
ถึงสระหนองม่วง  
บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

๑.เพื่อจัดหาแหล่งน้ าให้
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
เกษมทรัพย์ 
๒.เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เสริมการ
เพาะปลูกในฤดูฝน และ
การปลูกพืชในฤดูแล้ง 
๓.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกัก
น้ า ส าหรับอุปโภค-
บริโภค 
๔.เพื่อเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าให้
ประชาชนใช้บริโภค 
และมีรายได้จากการท า
เกษตรกรรม 
๕.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกัก
น้ า เพื่อบรรเทาการเกิด
อุทกภัย 

ติดต้ังสถานีสูบน้ าระบบ
ไฟฟูาพร้อมเดินท่อ 
ความยาว ๘๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชานในต าบล
เกษมทรัพย์มี
แหล่งน้ าส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง สามารถ
ประกอบอาชีพ
เกษตรได้ตลอด
ทั้งปี และประ
ชานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบจ. 
นครราชสีมา 

รวม    ๕  โครงการ - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการตีเส้นจราจร
ถนนลาดยาง (จุดเร่ิมต้น จาก
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙  
ต าบลเกษมทรัพย์ ถึง สามแยก
บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๔  
ต าบลงิ้ว) 

๑.เพื่อใช้เป็นเส้นแบง่
เขตการจราจร 
๒.เพื่อให้ประชากรเกิด
ความปลอดภัยในการใช้
ถนน 

ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  
ยาว ๑๐.๐๐  กม. 
จุดเร่ิมต้น ๑๖๒๕๒๗๓ N 
             ๑๘๒๖๑๗  E 
จุดสิ้นสุด  ๑๖๒๒๘๐๕ N 
             ๑๗๘๒๘๒  E 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนที่ใช้รถ
ใช้ถนน 

อบจ. 

๒ โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง  
(จุดเร่ิมต้น จากบ้านตะคร้อ  
หมู่ที่ ๙ ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ถึง สามแยกบ้าน
หนองปล้อง หมูท่ี่ ๔  
ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัด
พลังงาน และลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๐ กม.  
แอลฟัสท์ติก  
จุดเร่ิมต้น ๑๖๒๕๒๗๓ N 
             ๑๘๒๖๑๗ E 
จุดสิ้นสุด  ๑๖๒๒๘๐๕ N 
             ๑๗๘๒๘๒ E 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอ
ของเคร่ืองยนต์ 
ประหยัด
พลังงาน 

อบจ. 

 

 

แบบ ผ.๐๕ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จุดเร่ิมต้นสายบ้านปอ
นางเหริญ หมู่ที่ ๖ ต าบล  
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้าน
ขี้เหล็ก หมู่ที่ ๘  
ต าบลสะแกราช  
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอ
ของเคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน และ
ลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
จุดเร่ิมต้น   ๑๖๒๒๓๗๒ N 
               ๑๘๒๘๐๔  E 
จุดสิ้นสุด   ๑๖๒๐๓๐๘ N 
              ๑๘๒๖๖๙  E 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอ
ของเคร่ืองยนต์ 
ประหยัด
พลังงาน 

อบจ. 

๔ โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
(จุดเร่ิมต้นจากบ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที่ ๘  
ต าบลเกษมทรัพย์  
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ถึง บ้าน
เชียงสา หมู่ที่ ๙  
ต าบลสะแกราช อ าเภอ 
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอ
ของเคร่ืองยนต์ 
ประหยัดพลังงาน และ
ลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
จุดเร่ิมต้น   ๑๖๒๒๔๖๔ N 
               ๑๘๐๙๗๐  E 
จุดสิ้นสุด   ๑๖๒๑๙๔๙ N 
              ๑๘๐๗๘๐  E 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอ
ของเคร่ืองยนต์ 
ประหยัด
พลังงาน 

อบจ. 

 
 
 

แบบ ผ.๐๕ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ สถานีสูบน้ า 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
จุดเร่ิมต้น บ้านปอนางเหริญ  
หมู่ที่ ๖ ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา จุดสิ้นสุด ถึง
สระหนองม่วง บ้านโคกนางเหริญ 
หมู่ที่ ๗ ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

๑.เพื่อจัดหาแหล่งน้ าให้
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
เกษมทรัพย์ 
๒.เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกใน
ฤดูฝน และการปลูกพืชใน
ฤดูแล้ง 
๓.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า 
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
๔.เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น้ าให้ประชาชนใช้
บริโภค และมีรายได้จาก
การท าเกษตรกรรม 
๕.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า 
เพื่อบรรเทาการเกิด
อุทกภัย 

ติดต้ังสถานีสูบน้ าระบบ
ไฟฟูาพร้อมเดินท่อ 
ความยาว ๘๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชานในต าบล
เกษมทรัพย์มี
แหล่งน้ าส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง สามารถ
ประกอบอาชีพ
เกษตรได้ตลอด
ทั้งปี และประ
ชานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบจ. 
นครราชสีมา 

รวม ๕    โครงการ - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๕ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซือ้ตู้เอกสาร  
จ านวน ๒ หลังๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท 
โดยแต่ละหลังต้องมีคุณลักษณะ
ดังน้ี 
-ผลิตจากเหล็กหนา 
 ๐.๖ มม. 
-แผ่นชั้นปรับระดับได้ ๓ แผ่น 
จัดเก็บเอกสาร ๔ ชั้น 
-ชนิดบานเลื่อนกระจก ๒ ประตูมี
กุญแจล๊อก 
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. 
ความหนาไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. 

๑๔,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร  
จ านวน ๒ หลังๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท 
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
๕ ฟุต จ านวน ๒ หลังๆ  
๕,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐ - - - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดี
หมึก (Inkjet) 

๘,๐๐๐    ส านักปลัด 

๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดี
หมึก (Inkjet) 

๘,๐๐๐    ส านักปลัด 

๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองกระแสไฟฟูา 
จ านวน ๒ เครื่อง 

๖,๐๐๐    กองคลัง 

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่๑ 

๒๒,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
จ านวน ๑ ตัว 

๑๐,๐๐๐ - -- - กองคลัง 

๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - - - ๖๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

รถบรรทุกน้ า 
จ านวน ๑ คัน 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๑๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

รถกระเช้า ๖ ล้อ พร้อมติดชดุเครน 
จ านวน ๑ คัน 

๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - กองช่าง 

๑๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดดบัเพลิง  
ส าหรับนอกอาคาร 
จ านวน  ๓  ชุด 

๙๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
ขาว-ด า ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที 

- ๑๒๐,๐๐๐   ส านักปลัด 

๑๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองรับโทรทัศน์ 
ทีวี LED Smart TV ๕๒ น้ิว 

- ๓๐,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

๑๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ น้ิว (จอมินิเตอร์) 
(จ านวน ๒ เคร่ือง) 

๘,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๑๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับ
ส านักงาน 

๓๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๑๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู 
ราคารวมค่าติดต้ัง 

๔๕,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๑๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจ าที่ 
ขนาด ๔๐ วัตต์ 

๓๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๑๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ๑๒,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๑๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโต๊ะท างาน จ านวน ๑ ชุด  - - - ส านักปลัด 

๒๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

๑.เก้าอ้ีท างานส าหรับนายก  
จ านวน ๑ ตัวๆละ๑๒,๐๐๐ บาท 
๒.เก้าอ้ีท างาน ส าหรับผูบ้รหิาร 
จ านวน ๑ ตัวๆ ๕,๐๐๐ บาท 
๓.เก้าอ้ี จ านวน ๙ ตัวๆ ๒,๐๐๐ 
บาท 

๓๕,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๒๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดรับแขก จ านวน ๑ ชุด เป็นโซฟา
ไม้ ๖ ที่น่ังพร้อมโต๊ะกลาง 

๑๒,๕๐๐ - - - ส านักปลัด 

๒๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ 
 จ านวน ๑ ตู้ 

๒๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๒๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองกระแสไฟฟูาขนาด ๘๐๐ 
VA  (๔๘๐ Watts) 
จ านวน  ๑ เครื่อง 

๒,๘๐๐ - - - ส านักปลัด 

๒๔ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ ๒ 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว) 

- - ๒๙,๐๐๐ - กองช่าง 

๒๕ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟูา ขนาด 
๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 

๓,๒๐๐ - - - กองช่าง 

๒๖ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ี จ านวน ๑ ตัว  - - - กองช่าง 

แบบ ผ.๐๘ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๗ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

- - ๘,๐๐๐ - กองช่าง 

๒๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร  
จ านวน ๒ หลังๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท 
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 
๕ ฟุต จ านวน ๒ หลังๆ ๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๐    กองการ 
ศึกษาฯ 

๒๙ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับ
ส านักงาน 

๓๓,๐๐๐๐    กองการ 
ศึกษาฯ 

๓๐ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองชั่งน้ าหนัก แบบสปริง 
จ านวน ๑ เคร่ือง 

๒,๕๐๐ - - - ส านักปลัด 

๓๑ แผนงานการเกษตร  
งานส่งเสริมการเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน ๑ เคร่ือง ๙,๕๐๐ - - - ส านักปลัด 

รวม ๕,๓๒๗,๒๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

 

แบบ ผ.๐๘ 
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) 
เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันท่ี ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี ประกอบด้วย 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๘ แผนงาน (๕) 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
  

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิน่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
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๑.๒ แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
๑.ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลลักษณะของแหล่งน้ า
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

๒.ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ ช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

๓.ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

 ๔.ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(๒)  

 ๕.ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒)  

 ๖.ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่นการนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมือง และ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

 ๗.ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า  
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(๒)  

 ๘.การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 ๙.การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 

และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
๑.การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ  
Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 

 ๒.การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๑)  

 ๓.การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุขความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดเทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๒)  

 ๔.การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ 
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒)  

  ๕.การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรืองส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 ๖.ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(๒)  

 ๗.สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒)  

 ๘.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่นสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณการประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑)  

 ๙.ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑)  

๓.ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงปวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ 
Thailand 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้อง
ท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ี
จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคตก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 

ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา 
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกล่าว 

  

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจาดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็น
โครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกนั 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒.การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี
 

 ๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 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 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

(๕) 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 
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๒.๒ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand(Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม
,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๑๐  

๒.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑.การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมาย 

๑๐  

 เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไว้ 
๒.วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ(Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

  

๓.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้
เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน  

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
  ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ 

หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

  

 ๒. วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

  

๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis /Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
๒.วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ 
ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP) 

๑๐  

๕.โครงการพัฒนา
ประกอบด้วย 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ี
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการ
น้ีจะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชุดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑)ความมั่นคง (๒) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม(๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
(๓) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น  
(๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
(๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการเกษตรสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข  
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึง
หลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่  

๑.ความประหยัด (Economy) 
๒.ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๓.ความมีประสิทธิผล 
๔.(Effectiveness) 
๕.ความยุติธรรม(Equity) 
๖.ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 คลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ

ห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key 
Performance Indicator:KPI) ท่ี สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง 

(๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตาม
โครงการ 

(๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและ
สามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความ
เป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 

 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและข้อ ๒๙ (๓) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสมสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

 ๓.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  ๓.๒.๑ กรอบในการติดตามประเมินผล 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วยกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล และก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยน าเสนอ ดังนี้ 
  ๑.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
   ๑.๑ ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ข้อ ๒๙  
   ๑.๒ ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความ
เพียงพอ (Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นต้น 
   ๑.๓ ก าหนด แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ท้ังในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ 
และจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบ
ส่ิงแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี ด าเนินการอยู่
โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมูล 
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มี 
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลใหเ้กิดถึงความล้าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
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เกิน กว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการ ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ การติดตาม 
เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มี
การ ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้อง กับการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณเพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลยอ้นกลับท่ี สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสิน คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีวาม
เท่ียงตรง เป็นปรนัยเช่ือถือได้ 
 

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
 ระบบการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ 
ส่วนของปัจจัยน าเข้า ส่วนของกระบวนการติดตามและส่วนของการประเมินผลลัพธ์ ดังนี้  

๑. ส่วนปัจจัยน าเข้า คือ ปัจจัยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อเข้าสู่ระบบติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก ่แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและ 
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นท่ีมีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่ง เป็นหน่วยติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นการรวบรวมฐานของข้อมูลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครื่องมือท่ีใช้ ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนอง คือ แบบ
รายงานแบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวน
ว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร 

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของท้องถิ่นทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ก าหนดในการ 
ติดตามรายไตรมาสคือ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน-มิถุนายน) 
และ ไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลขั้นกลาง ( IR 
หรือ intermediate Result) แผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่
ในรูปแบบ ของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการประสานแผน
ท้องถิ่นในระดับ จังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงท่ีท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ดี
หรือไม่สามารถวัดไดจริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า” ( Early Warning) ว่าแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่เพื่อให้
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง สามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานท่ีจะสามารถน าไปสู่การบรรลุ
แผนท่ีก าหนดไว้ได้ ซึ่งการ รวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ 
โดยการติดตามครั้งนี้เครื่องมือท่ี ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่ แบบรานงานแบบท่ี ๒ แบบติดตาม
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ผลงานด าเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามด าเนินงานของโครงการ และ
การเปล่ียนแปลงโครงการ การติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๓.ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output,Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก 
เรียกว่า การประเมินแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ท่ี
ผ่านมาในแต่ละปี ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ังจัดท ารายงานผลการติดตาม
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรับ บุคลากร หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบท่ี ๓/๑ แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาท่ีส าคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ท่ี
เกี่ยวขอ้งต่อผลการ ด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี ๓/๒) 
ความพึงพอใจของผู้ท่ี เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปล่ียนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดท่ีเลือก (ผลจากแบบ รายงานแบบท่ี ๓/๓)  

 

๓.๒.๑ แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้
ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 
   -ครั้งท่ี ๑ (ตุลาคม-มีนาคม) 
   -ครั้งท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน) 
  โดยส้ินปีงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี 
 

๓.๓ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ๓.๓.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  ๑.สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  ๒.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๓.ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๔.หัวหน้าส่วนการบริหารท้องถิ่นที่คัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๕.ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
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  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้า ท่ีประธานคณะกรรมการ และคณะ
กรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๑.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ๔.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

 ๓.๓.๒ วิธีที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกษมทรัพย์ ให้ไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีก าหนดไว้นั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๑.จัดท าแบบรายงานท่ีมีมาตรฐานสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
 ๒.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการพัฒนา โดยใช้เวทีประชาคมเมืองเป็นกลไกสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน 
 ๓.ให้มีการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกาติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔.ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้คณะผู้บริหารทราบล่วงหน้า 
 ๕.ให้ส านักปลัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม วิเคราะห์ ก าหนดตัวช้ีวัด เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ๖.ตรวจสอบสภาพการพัฒนาโครงการ ลักษณะ รูปแบบให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ 
 ๗.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
 

๓.๔ ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน ๓ แบบตามรูปแบบของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ 
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 ๑.แบบประเมินผลแผนฯ (Input) 
  แบบท่ี ๑ การช่วยก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อยเพียงใด 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 ๒.แบบติดตามแผนฯ (Process) 
  แบบท่ี ๒ การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ เป็นแบบท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ  
   ๑.การติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
   ๒.ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
 

 ๓.แบบประเมินผลแผนฯ (Output) 
  แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินผลการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน ๓ ส่วนคือ  
   ๑.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒.ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์และ 
   ๓.การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
  แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม เป็นแบบท่ีใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
  แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นแบบท่ีใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑.มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื   
๑๓.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 
 
ค าช้ีแจง : แบบท่ี ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาส ท่ี ๑ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............................................................................................................................. 
๒.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 
 (๑) ไตรมาสท่ี ๑  (ตุลาคม-ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสท่ี ๒  (มกราคม-มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสท่ี ๓  (เมษายน-มิถุนายน) (๔) ไตรมาสท่ี ๔  (กรกฎาคม-กันยายน) 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี
๓.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

ยุทธศาสตร์ ปีที่๑............ ปีที่ ๒............ ปีที่ ๓........... ปีที่ ๔............ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน           
๒.การพัฒนาด้านเกษตรกรรม           
๓.การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

          

๔.การพัฒนาการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

          

๕.การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

          

๖.การพัฒนาด้านการศึกษา           
๗.การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ           
๘.การพัฒนาด้านสาธารณสุข           
๙.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

          

๑๐.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและ
บริการ 

          

๑๑.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม           
๑๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

          

รวม           
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๔.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ ปีที่๑............ ปีที่ ๒............ ปีที่ ๓........... ปีที่ ๔............ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.           
๒.           
๓.           
๔.           
๕.           
๖.           
๗.           
๘.           
๙.           
๑๐.           
๑๑.           
๑๒.           

รวม           
 

๕.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินป.ี................... 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่เสร็จ จ านวนโครงการที่อยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มีการ
เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน           
๒.การพัฒนาด้านเกษตรกรรม           
๓.การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

          

๔.การพัฒนาการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

          

๕.การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

          

๖.การพัฒนาด้านการศึกษา           
๗.การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ           
๘.การพัฒนาด้านสาธารณสุข           
๙.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

          

๑๐.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและ
บริการ 
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๑๑.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม           
๑๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

          

รวม           
 
๖.การเบิกจ่ายงบประมาณปี............ 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑.       
๒.       
๓.       
๔.       
๕.       
๖.       
๗.       
๘.       
๙.       
๑๐.       
๑๑.       
๑๒.       

รวม       
 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๗.โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

      
๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      
๖.      
๗.      
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๘.      
๙.      
๑๐.      
๑๑.      
๑๒.      

รวม      
 

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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                          แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................................................................................................................... 
๒.วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน........................................................................................................................................ 
 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี................................... 
๓.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏ

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ได้

ปฏิบัต ิ

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   

๖.   

๗.   

๘.   

๙.   

๑๐.   

๑๑.   

๑๒.   
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ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
๔.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจรรม    
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔.มีการรายงานผลการด าเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

   

๘.การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม    

ภาพรวม    
 

๕.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑................................................................................................................................................... 
๑) ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  

ภาพรวม  
 

๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนการด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     
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ค าชี้แจง : แบบท่ี ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.เพศ  (๑) ชาย   (๒) หญิง 
๒.อาย ุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐-๓๐ ปี  (๓) ๓๑-๔๐ ปี 
  (๑) ๔๑-๕๐ ปี  (๒) ๕๑-๖๐ ปี  (๓) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓.การศึกษา (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (๑) ปริญญาตรี  (๒) สูงกว่าปริญญาตรี  (๓) อื่นๆ 
๔.อาชีพ  (๑) รับราชการ  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง  (๕) นักเรียน นักศึกษา  (๖) เกษตรกร 
  (๗) อื่นๆ (ระบ)ุ ………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘.การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์............................................................................................................... ................ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.เพศ  (๑) ชาย   (๒) หญิง 
๒.อาย ุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐-๓๐ ปี  (๓) ๓๑-๔๐ ปี 
  (๑) ๔๑-๕๐ ปี  (๒) ๕๑-๖๐ ปี  (๓) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓.การศึกษา (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (๑) ปริญญาตรี  (๒) สูงกว่าปริญญาตรี  (๓) อื่นๆ 
๔.อาชีพ  (๑) รับราชการ  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง  (๕) นักเรียน นักศึกษา  (๖) เกษตรกร 
  (๗) อื่นๆ (ระบ)ุ ………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒันาด้าน 
..............................โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน  
(๑๐ คะแนน) 

๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ  
๕.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๘.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
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๔.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 -การพัฒนาระบบขนส่ง หรือการคมนาคมสัญจรที่เกิดจากความต้องการ และประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างชุมชน จะท าให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานท่ีตรงตามความต้องการ ส่งผลดีในการล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 -การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรท่ีท่ัวถึง จะท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีทางเลือก มีโอกาสในการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการท าการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลดี เกษตรกรลดต้นทุนในการท างาน
เกษตร และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 -พื้นท่ีต าบลเกษมทรัพย์มีตลาดผักซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อ ขายส่ง-ปลีก พืชผักผลไม้ทางการเกษตรในพื้นท่ี 
 -การป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะของประชาชนเพื่อท าการเกษตร 
 -การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน การพัฒนาด้านต่างๆ 
จึงต้องดึงคนเข้ามาสู่การพัฒนา เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนา 
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 -ประชากรของต าบลเกษมทรัพย์ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งปัจจุบันกระแสความต้องการ
พืชผลปลอดสารพิษหรือผลผลิตจากการเกษตรอินทรีย์มีสูง องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระบบ
ขนส่ง หรือการคมนาคมสัญจรในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ
ทางเลือกการผลิตด้านการเกษตรในพื้นท่ีเพื่อเพิ่มมูลค่าในแก่เกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของตลาด
ผู้บริโภคเป็นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจภายในชุมชนเพิ่มข้ึน 
 -สร้างระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเพื่อรองรับการเจริญของพื้นท่ีในอนาคต 
 -สร้างแนวเขตพื้นท่ีสาธารณะเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นป้องกันปัญหาการบุกรุกแนวเขตของประชาชน 
 -ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
 -ฟื้นฟู ดูแลพื้นท่ีป่าชุมชนให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีการส ารวจพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ สูญ
พันธ์ รวมถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
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