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................................. 
 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  1.1.1 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  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต้ังอยู่เลขท่ี ๓๕ หมู่ท่ี ๑ 
บ้านหนองศาลา ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  1.1.2 เขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับต าบลนกออก และต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้            ติดต่อกับต าบลส าโรง และต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลนกออกและต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑ แสดงแผนท่ีอ าเภอปักธงชัย 
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  1.1.3 แนวเขตพื้นที่ 
  ๑) ด้านทิศเหนือ 
  ติดต่อกับเขตต าบลนกออก และต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากตรงบริเวณติดต่อเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี ๘ ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ
พิกัด อาร์เอส ๘๐๐๒๓๐ ไปทางทิศตะวันออก โดยถือกึ่งกลางคลองล าพระเพลิงเป็นแนวแบ่งเขต ส้ินสุดตรง
บริเวณเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างคลองล าพระเพลิงและคลองล าเชียงสา    
ไหลมาบรรจบกันตรงบริเวณบ้านห้วย บริเวณพิกัด เอสบี ๘๗๐๒๕๓ ระยะทางยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร 
  ๒) ด้านทิศตะวันออก 
  ติดต่อเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากตรงบริเวณ   
บ้านห้วย บริเวณพิกัด เอสบี ๘๗๐๒๕๓ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองล าพระเพลิง เป็นแนวแบ่งเขต 
ส้ินสุดท่ีแนวแบ่งเขตบ้านคลองตาวัง ต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกึ่งกลางเหมือง      
ล าพระเพลิงเป็นแนวแบ่งเขต บริเวณพิกัด เอสบี ๘๕๓๒๓๗ ระยะทางยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร 
  ๓) ด้านทิศใต้ 
  ติดต่อเขตต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นกึ่งกลางเหมือง     
ล าพระเพลิง ตรงบริเวณพิกัด เอสบี ๘๕๓๒๓๗ (แนวเขตหมู่บ้านคลองตาวัง ต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา) ไปทางทิศตะวันตก ตามคลองล าเชียงสา โดยถือกึ่งกลางคลองล าเชียงสา วกไปทางทิศใต้ถึงฝาย
ท านบมะค่า ตรงไปถึงคลองล าค้างพลู บริเวณพิกัด เอสบี ๘๔๖๒๒๔ แล้วตรงไปทางทิศตะวันตก ตามคลอง    
ล าเชียงสา ส้ินสุดท่ีเขตต าบลสะแกราช (บริเวณฝายท านบดินฝายน้อย ) บริเวณพิกัด เอสบี ๘๒๔๒๑๔ 
ระยะทางยาวประมาณ ๑.๑ กิโลเมตร  
  ๔) ด้านทิศตะวันตก 
  ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลนกออก และต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณฝายท านบดินฝายน้อย บริเวณพิกัด เอสบี ๘๒๔๒๑๔ ไปทางทิศเหนือ ตามทาง
เกวียน ส้ินสุดเขตเทศบาลต าบลนกออก และเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ ท่ี ๘ ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา บริเวณพิกัด อาร์เอส ๘๐๐๒๓๐ ระยะทางยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะสภาพ
พื้นท่ีเป็นแบบราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน ๐-๕ เปอร์เซ็นต์ และอยู่ สูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ ๒๐๐-๒๒๓ เมตร 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศท่ัวไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจ าเป็นฤดูกาลมี ๒ ชนิด ได้แก่ ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมนี้มี
แหล่งก าเนิด   มาจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและประเทศจีน จะพัด
พาเอามวลอากาศเย็นและแห้งแล้ง  ส่วนลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปล่ียนเป็น
ลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรซึ่งจะพัดเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย      
มีผลท าให้บริเวณต าบลเกษมทรัพย์มีเมฆมากอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกท่ัวไป ฤดูกาลของต าบลเกษมทรัพย์ 
โดยท่ัวไปแล้วเมื่อพิจารณาตามลักษณะ ลม ฟ้า อากาศ ของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู ดังนี้ 
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  ๑) ฤดูหนาว 
  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้เป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมต าบลเกษมทรัพย์ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียน
ฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอนอาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยั งมีฝนฟ้าคะนอง    
ซึ่งในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่าก าหนด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมา      
ปกคลุมมีผลท าให้เกิดภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 
  ๒) ฤดูร้อน 
  เริ่มต้นต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะ
เดือนเมษายน บริเวณต าบลเกษมทรัพย์ ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวง
อาทิตย์เต็มท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวท่ัวไป ในฤดูนี้แม้ ว่าโดยท่ัวไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกัน
ของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
หรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้ พายุฝนฟ้าคะนองท่ีเกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    
พายุฤดูร้อน 
  ๓) ฤดูฝน 
  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อน
และช้ืน 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) จะเล่ือนกลับ   
ลงมาทางใต้พาดผ่านบริเวณต าบลเกษมทรัพย์อีกครั้งหนึ่งท าให้มีฝนตกชุกต่อเนื่องอีกจนกระท่ังมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือนตุลาคม ท าให้เกิด
อากาศเย็นและมีฝนลดลง 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และบางแห่งเป็นดินร่วน กล่าวได้ว่าดินในพื้นท่ีต าบล       
เกษมทรัพย์มีศักยภาพปานกลาง  ต้องปรับปรุงความสมบูรณ์ของดินเป็นบางแห่ง  
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ต าบลเกษมทรัพย์ ได้แยกจากต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี ๑๐
สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และได้ยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๙ หมู่บ้าน ดังนี้ 
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
๑ บ้านหนองศาลา นายเสนาะ    รอดประเสริฐ 
๒ บ้านเกษม นางสาวช้อย  กรีจังหรีด (ก านันต าบลเกษมทรัพย์) 
๓ บ้านท่าเย่ียม นายสัญญา    แตงเกษม 
๔ บ้านหลุมข้าว นายวันชัย     สินจังหรีด 
๕ บ้านเก่านางเหริญ นายสมทบ    ประสบสุข 
๖ บ้านปอนางเหริญ นางสุดใจ      สวนสระน้อย 
๗ บ้านโคกนางเหริญ นางจ าปา      เครือศรี 
๘ บ้านดอนมะเฟือง นายพรชัย     ส่วนเสน่ห์ 
๙ บ้านตะคร้อ นายปิยะ       เดชจังหรีด 

  

 2.2 การเลือกต้ัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ แบ่งเขตการเลือกต้ังเป็น จ านวน ๑ เขต ๙ หน่วย  ซึ่งการ
เลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2562 มีจ านวนประชากรท่ี
มีสิทธิเลือกท้ังส้ิน 2,882 คน  
 
3. ประชากร 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน จ านวน ๓,๖11 คน แยกเป็น   
  - เพศชาย  จ านวน   ๑,๗43  คน   
  - เพศหญิง  จ านวน   ๑,๘68  คน  
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

๑ บ้านหนองศาลา 141 240 244 484 

๒ บ้านเกษม 97 172 193 365 

๓ บ้านท่าเย่ียม 54 74 102 176 

๔ บ้านหลุมข้าว 119 203 227 430 

๕ บ้านเก่านางเหริญ 201 329 343 672 

๖ บ้านปอนางเหริญ 74 117 126 243 

๗ บ้านโคกนางเหริญ 204 323 341 664 

๘ บ้านดอนมะเฟือง 92 155 158 313 

๙ บ้านตะคร้อ 85 130 134 264 

รวม 1,067 1,743 1,868 3,611 
 

ท่ีมา :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน  ๒๕62) 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีสถานศึกษาท้ังหมด 3 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 
  ๑.ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตต าบลเกษมทรัพย์          
มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียน จ านวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  ๒.ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหลุมข้าว และโรงเรียน
บ้านนางเหริญ 
  ๓.ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) คือ โรงเรียนวัดหลุมข้าว 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีท่ีอ่านหนังสือวารสารประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๒ แห่ง คือ บ้านหลุมข้าว และ
บ้านปอนางเหริญ 
 4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีศูนย์บริการด้านสาธารณสุข จ านวน 11 แห่ง ดังนี้ 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหลุมข้าว 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนางเหริญ 
  3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน  ๙  แห่ง 
 4.3 อาชญากรรม 
 4.4 ยาเสพติด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จ าแนกได้ดังนี้ 
 - ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ ชาย 318 คน หญิง 429 คน รวม 747 คน 
 - ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ชาย 49 คน หญิง 58 คน รวม 107 คน 
 - ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ ชาย 3 คน หญิง 3 คน รวม 6 คน   
ท่ีมา : ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2562) 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 5.2 การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้า มีการขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน แต่ยังมีครัวเรือน
บางส่วนท่ียังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง เนื่องจากครัวเรือนดังกล่าวได้มีการขยายตัวออกจากชุมชนแบบกระจัด
กระจาย และอยู่ห่างจากชุมชน หากท าการขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้าเข้าไป อาจท าให้ภายในชุมชนหลักมี
กระแสไฟฟ้าใช้ ไม่เพียงพอ เกิดภาวะท่ีเรียกว่าไฟตก 
 5.3 การประปา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ด าเนินการอุดหนุนงบประมาณให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอปักธงชัย เพื่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าซึ่งด าเนินการแล้วจ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 7 
และหมู่ท่ี 9 และยังมีหมู่บ้านท่ีเหลือท่ียังใช้ระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีท้ังระบบประปาผิวดินและระบบประปา
บาดาล คาดว่าอนาคตจะขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคท่ัวทั้งต าบล 
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 5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีการส่ือสารที่ส าคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และมี
เครือข่ายของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS DTAC TRUE และ CAT 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่ ไปรษณีย์ปักธงชัย ต้ังอยู่ ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และมีบริษัทขนส่งเอกชน KERRY ให้เลือกใช้บริการอีกหนึ่งช่องทาง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  เนื้อที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตรทั้งหมด ต าบลเกษมทรัพย์ ๖,๕๐๐ ไร่ประชากรในต าบล
เกษมทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม และมีการเล้ียงสัตว์เพื่อการจ าหน่ายควบคู่กันไป เมื่อ
เกษตรกรว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป โดยพื้นท่ีการเกษตร แยกท้ังหมด 
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 
 6.2 การประมง 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีการประมง คือ บ่อเล้ียงปลา ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๒ บ้านเกษม และหมู่ท่ี 4 บ้านหลุมข้าว 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีการปศุสัตว์ คือ การเล้ียงโค และการเล้ียงสุกรในบางหมู่บ้าน 
 6.4 การบริการ 
  - ปั๊มน ้ามัน จ้านวน ๒ แห่ง (ปั๊มหมุนขนาดเล็ก) 
  - โรงสี จ้านวน ๑๐ แห่ง 
  - ร้านตัดผม จ้านวน ๓ แห่ง 
  - ร้านซ่อมรถ จ้านวน ๔ แห่ง 
  - รับซื อขยะ จ้านวน ๑ แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ 
  1. วัดมนต์มาวาส-วัดป่านางเหริญ  เป็นวัดท่ีมีเจดีย์สวยงามมาก ต้ังอยู่กลางสระ มีโบสถ์ต้ังอยู่บน
เนินดิน มีป่าไม้ร่มรื่น และเป็นท่ีต้ังของส านักงานโครงการแสงเทียนส่องทาง แต่ยังคงความเป็นป่าผสมผสานกับ
พระพุทธศาสนาอย่างลงตัว  
  2. บึงหนองศาลา เป็นบึงน้ าขนาดประมาณ 100 ไร่ มีเกาะอยู่กลางน้ า บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม
  6.6 อุตสาหกรรม 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีแหล่งอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ี  จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ร้าน ก.ประพันธ์
คอนกรีต ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านเก่านางเหริญ และร้านยุภาพรคอนกรีต ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านหลุมข้าว 
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 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีกลุ่มอาชีพ จ านวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  - กลุ่มอาชีพท าดอกไม้จันท์ หมู่ท่ี 7  
  - กลุ่มอาชีพท าแหนมหมู  หมู่ท่ี 7  
  - กลุ่มอาชีพท าข้าวแตน หมู่ท่ี 6 
  - กลุ่มอาชีพถนอมอาหาร (พริกแกง, ไข่เค็ม)  หมู่ท่ี 5  
  - กลุ่มอาชีพท าขนมนางเล็ด หมู่ท่ี 2 
 6.8 แรงงาน 
  ประชากรในต าบลเกษมทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม และมีการเล้ียงสัตว์เพื่อ
การจ าหน่ายควบคู่กันไป เมื่อเกษตรกรว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในต าบล จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
  1) วัดหนองศาลา ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านหนองศาลา 
  2) วัดหลุมข้าว  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านหลุมข้าว 
  3) วัดมนต์มาวาส-วัดป่านางเหริญ  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 บ้านเก่านางเหริญ 
  4) วัดใหญ่นางเหริญ  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านโคกนางเหริญ 
  5) ส านักสงฆ์ตุ๊กตาทอง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 บ้านดอนมะเฟือง 
  6) ส านักสงฆ์สวนเมตตา ภาวนา  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 บ้านดอนมะเฟือง 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีและงานประจ าปีของประชาชนในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
  ๑) งานประเพณีท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 
  2) งานประเพณีวันสงกรานต์ 
  ๓) งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  ๔) งานประเพณีลอยกระทง 
  ๕) งานประเพณีลอยแพ หมู่ ๖ บ้านปอนางเหริญ 
  ๖) งานเทศมหาชาติ หมู่ ๑- หมู่ ๙  
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภาษาถิ่น “ภาษาโคราช” หมู่ท่ี 1 2 3 4 และ 9 จะใช้ภาษาถิ่น “ภาษาโคราช” เป็นภาษาหลัก   
ในการติดต่อส่ือสาร  
  ภาษาถิ่น “ภาษาอีสาน” หมู่ท่ี 5 6 7 และ 8 จะใช้ เป็นภาษาหลักในการติดต่อส่ือสาร 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ในต าบลเกษมทรัพย์มีภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ไม้กวาดทางมะพร้าว โดยชาวบ้านใช้เวลาว่างในการ
ประกอบอาชีพเสริมโดยการหาทางมะพร้าว มาดัดแปลงท าเป็นผลิตภัณฑ์ตามตลาดต้องการ เช่น ท าไม้กวาด
ทางมะพร้าว 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
 1. แหล่งน้ าธรรมชาติ ท่ีไหลผ่านพื้นท่ีต าบลเกษมทรัพย์มีลักษณะเป็นล าน้ า ล าห้วย ส่วนใหญ่จะเป็น   
ล าคลองสาขาท่ีแตกออกมาจากล าน้ าสายหลัก ท่ีส าคัญมีดังนี้ 
  ๑) ล าเชียงสา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก  
  2) ล าพระเพลิง มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก 
  3) คลองค้างพลู เป็นคลองน้ าสาขาของห้วยล าเชียงสา และเป็นแนวแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบล
เกษมทรัพย์และต าบลส าโรง 
  4) คลองทุ่งงาม เป็นคลองน้ าสาขาของห้วยล าพระเพลิง และรับน้ าจากบริเวณพื้นท่ีเกษตรกรรม   
เขตพื้นท่ีชลประทานล าพระเพลิง โดยเริ่มจากบริเวณบ้านตะคร้อ หมู่ท่ี ๙ ต าบลเกษมทรัพย์ และส้ินสุดบริเวณ
บ้านคลองตาวัง ต าบลดอน  
 ๒. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  ๑) เหมืองทุ่งลี เป็นเหมืองชลประทานคอนกรีต โดยแยกจากฝายบ้านปรางค์ห้วยล าพระเพลิง 
บริเวณบ้านปรางค์ ต าบลนกออก ส้ินสุดท่ีสระน้ าบึงหนองศาลา ต าบลเกษมทรัพย์ 
  2) เหมืองดาดคอนกรีต บ้านปอนางเหริญเป็นเหมืองคอนกรีต โดยแยกจากฝายใหญ่ล าเชียงสาและ
ส้ินสุดท่ีคลองค้างพลูด าเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  3) สระน้ าบึงหนองศาลา ลักษณะเป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ เนื้อท่ีประมาณ 10๐ ไร่  โดยใช้เป็นแหล่ง
น้ าดิบในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน  
  4) สระน้ าหนองม่วง ลักษณะเป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ เนื้อท่ีประมาณ ๙๕ ไร่  โดยใช้เป็นแหล่งน้ าดิบ 
ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
 8.2 ป่าไม้ 
  ทรัพยากรป่าไม้ท่ีส าคัญในเขตอ าเภอปักธงชัย คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวง พื้นท่ี 204,750 ไร่ 
และป่าสงวนแห่งชาติป่านครราชสีมา ปักธงชัย โชคชัย พื้นท่ี 7,500 ไร่  
 8.3 ภูเขา 
  ในเขตต าบลเกษมทรัพย์ ไม่มีทรัพยากรภูเขาอยู่ในพื้นท่ี แต่อยู่ใกล้เขตภูเขาภูหลวง ภูเขาปักธงชัย 
และภูเขาอุทยานแห่งชาติทับลาน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

................................. 
 

1. ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหาภาค  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 

1) ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 11 ข้อประเด็น
ปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 กิจกรรมมาใช้
เป็นกรอบในการจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 ต่อไป 
 พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าท่ีในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี     
ท่ีต้องเช่ือมโยงกับกรอบการปฏิรูปท้ัง 11 ด้านตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 ความม่ันคง 
 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย และการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับท้ังระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคล 
 ความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดล้อมและการเมือง 
 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่ี

เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
 ระบบการเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตาม       

หลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 

 ความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ท่ี
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง

ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
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 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความยั่งยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ       
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น     
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก     
ภาคส่วน ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล      
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

อนาคตประเทศไทยปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ 
 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติ

ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติ  มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในทุกพื้นท่ี  และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูงประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

 ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ท่ีมีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพมีเสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและลงทุนท่ีเช่ือมโยงใน
อาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย 

 ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต       
bio-bases ท่ีส าคัญและผลิตภาพการผลิตสูง 

 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิมพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่  โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน เช่นศูนย์การผลิตรถยนต์ และช้ินส่วน และศูนย์ทดสอบ และวิจัยพัฒนารถยนต์และช้ินส่วน
ของเอเชียศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน  ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล 
เป็นต้น 

 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิมและส่งเสริมธุรกิจบริการ
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่  โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น 
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนเมืองหลวงแห่งการท่องเท่ียว และบริการของอาเซียน
ศูนย์บริการทางการเงินการศึกษานานาชาติและบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเข้มแข็งเป็นฐานการ
ผลิตและบริการท่ีส าคัญของประเทศ 
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 คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคตมีความพร้อมท้ังกายใจสติปัญญา  มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง  มีจิตส านึกวัฒนธรรมท่ีดีงามรู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบเป็น
รากฐานท่ีมั่นคงของชุมชนสังคมรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย  อัตราความยากจนต่ ามีการ
กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร  การสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม
อย่างท่ัวถึง   โดยท่ีประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่คอรัปช่ัน 

 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศท่ีมีระบบ
เศรษฐกิจสีเขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า  มีพื้นท่ีสีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชน  มีพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 การบริหารภาครัฐโปร่งใสมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วม  มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค          
และท้องถิ่น 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
(5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเลรวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบ
มากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ความเช่ือมั่น  ส่งเสริมการค้าและการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน  และพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์
จาก ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  
การผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  
และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง 
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกท่ีมีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพื่อ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน  พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก  พัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการ  ท่ีมีศักยภาพในการขับเคล่ือนประเทศ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและ
พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและ
นานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหารส่ิงแวดล้อม  และการ
บริหารจัดการภัยพิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ
เช่ือมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่ม
อ านาจทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยใน
องค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  
สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วน
ต่าง ๆ และสาธารณชนไทย 

 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)               องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์    หน้า |  15 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ  โดยพัฒนาเริ่มต้ังแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ท่ัวถึง 
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดท่ีเหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ 
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามท่ีส านักงานฯเสนอและให้
ส านักงานฯรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปท้ังนี้เพื่อให้แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 
12 มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯ
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว            
เป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมรวมท้ัง
ให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปีและ 5 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการด าเนินงาน
ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการขับเคล่ือนไปแล้วในช่วงท่ีผ่านมา 

3) ระบุกลไกการขับเคล่ือนแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะกลไกทางกฎหมายและกลไกประชารัฐท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผนพัฒนา ฯ
ฉบับท่ี 12 ท้ังนี้ให้ส านักงานฯเสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อน
น าเสนอคณะรัฐมนตรี 

4) ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 ให้ส านักงานฯประสานงานกับ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ
เอกชนและประชาสังคมเพื่อให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง 6 ด้านท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 ในลักษณะของการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติ  ในช่วงเวลา 5 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการ
พัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส าคัญ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดย
ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลัก
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ของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผน ฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ        
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผน ฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม คน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมา ะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน  เพื่อก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
 ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยเฉพาะ

การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยท้ังการสร้างงานท่ีเหมาะสมการฟื้นฟูและดูแล
สุขภาพ  

 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 มุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคน

ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้และขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานราก 

 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษี

ท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างท้ังห่วงโซ่คุณค่าใน        
ภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน  
 ให้ความส าคัญกับความมั่นคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติท้ังมิติเศรษฐกิจสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน  มีการกระจายอ านาจและแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 
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 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเช่ือมโยงเครือข่าย

โทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นท่ี
เมือง  การเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ให้ความส าคัญกับการขับเคล่ือนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ท้ังการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ ฯ 

 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 พัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพ

โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นท่ี  รวมท้ังความต้องการของภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดย

มุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี  ตลอดจนมาตรฐานต่างๆท่ีไทยมีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิกท้ังในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 

 
1.3 ประเทศไทย 4.0  (THAILAND 4.0) 

ในการเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษท่ี 21 หลายประเทศได้ด าเนินการปฏิรูป
ขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความเส่ียง และภัยคุกคามชุดใหม่ ท าการรื้อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปล่ียนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน 
และการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปล่ียนให้เป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ฉะนั้น
เปูาหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่งภายในปี 2575 

การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ 
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
3. มีสังคมท่ีมีคุณภาพ 
4. มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ 
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง 
6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 
กลไกขับเคล่ือนความมั่งค่ังของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 

1.0” ท่ีเน้นการขับเคล่ือนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ท่ีเน้นอุตสาหกรรมเบา และ 
“โมเดลประเทศไทย 3.0” ท่ีเน้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ  ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 จะต้องเปล่ียน
ผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศ
ในโลกท่ีหนึ่ง ปรับเปล่ียนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคล่ือนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย “นวัตกรรม” 
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โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคล่ือน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 
กลไกส าคัญ คือ  

1. กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2. กลไกขับเคล่ือนท่ีคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Growth Engine) และ  
3. กลไกการขับเคล่ือนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 

 
ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิม   

ท่ีมี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปล่ียนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่ม     
หลัก ๆ คือ  

1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ท้ัง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้ังอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบเชิง 

“วัฒนธรรม” ท่ีประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี        
มิเพียงเท่านั้น ท้ัง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปล่ียนแปลงในประชาคมโลก ท่ีก าลัง
ค่อยๆ เปล่ียนผ่านจากยุคของสังคมท่ีเน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมท่ีเน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” 
มากขึ้น 

ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  โดยขาดการพัฒนาในมิติอื่น
ให้มีความสอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ “พัฒนาท่ีสมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุล
ในความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์  
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โดยการพัฒนาท่ีสมดุลต้ังอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน” 

ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมท่ีเกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประเทศ
ไทยสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงพลวัตโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ท่ีจะสามารถ
น าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ัง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกท่ีหนึ่งได้ในท่ีสุด 

 
1.4 ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปจัจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน มีดังต่อไปนี้  
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์

กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง  
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  
9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันอย่างยั่งยืน 
 

1.5 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

11. มคีวามเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
1.6 นโยบายของรัฐบาล 
 นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีจะแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ในวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557  โดยค าแถลงนโยบายมี ท้ังส้ิน 11 ด้านสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะ
สนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
 2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

  - การบริหารจัดการชายแดน  
            - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
            - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
            - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อ
ปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง         
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ และสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลื อก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ท้ังจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ 

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  
 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน    
โดยให้แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 

3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมท่ีเป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมท่ี
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น 
และโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

และประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้
ประกาศไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ     
ถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปล่ียนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ท่ี
มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนว
เขตพื้นท่ีปุาท่ีไม่ชัดเจน  

4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
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4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี

คุณภาพโดยไม่มีความเหล่ือมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ    
หลักประกันสุขภาพ 

5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม 

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปท่ี

ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานท่ีค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นก าหนด

ภายในส้ินปีนี้ 
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้จัดท าไว้ 

โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 
ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จส้ินโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี 
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6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างท่ัวถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในโอกาสแรกที่จะท าได้ 

6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการ
สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ี
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพิ่มขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้
ไว้ในระดับปัจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยท่ีสุดรวมท้ังปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี
รายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทท่ีเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ท่ีมีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และยืดระยะเวลาช าระ
คืนให้นานท่ีสุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
           - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟูา
เช่ือม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อต้ังฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้
ทันที 
           - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝ่ังทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบ      
โลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝ่ังอ่าวไทยและ อันดามัน ตลอดจน
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ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบัง รวมท้ังการขุดลอกร่องน้ าลึก 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดต้ังหน่วยงานก ากับดูแล
ระบบราง เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการท่ีเป็น
ธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่าย
หลักของประเทศ 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนด
เปูาหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ 

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโล ยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
- เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคล่ือนตาม

แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล ส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนท่ีส าคัญ 6 ด่าน 
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% 
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
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8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชน 
เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น การก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้
มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพื่อให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นท่ีใดท่ี
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น
จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบท้ิงขยะติดเช้ือ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ท้ังจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีฝุายต่าง ๆ 
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10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องท่ีต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ท่ี

ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมท่ีมีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจัดต้ังขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 

11.2 เพิ่มศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีจะเปิด
กว้างขึ้นและให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การ
ด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

11.3 ในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
11.4 น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอน

ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมได้  

11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา ผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็น
ธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการ
ไม่แอบอ้างฉวยโอกาส โดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว  

11.6 น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการปูองกันและปราบปราบ 
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส 
การก่อการร้านสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
 
๑.7  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้  
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
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ภายนอกมาช่วยขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มี
อัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอต่อการลดความเหล่ือมล้ ากับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

 วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา

ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  
3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้

การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมี

บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

ลดลง  
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
2562-
2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676 
ล้านบาท 

(ปี 2559) 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
เฉล่ีย 

ร้อยละ 3.5 
ต่อป ี

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446 
(ปี 2560) 

ลดลง 
ต่ ากว่า 
0.446 

ลดลง 
ต่ ากว่า 
0.446 

ลดลง 
ต่ ากว่า 
0.446 

ลดลง 
ต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตร์ที ่๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหล่ือม

ล้ าทางสังคม  
3. ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ  

 5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป ีพ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติท่ีประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 
2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 
ส่วนส่วนท่ี 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นท่ี หรือประเด็นร่วมของกลุ่ม
จังหวัดส่วนท่ี 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพื้นท่ี 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง และ
มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคล่ือนไปได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมท้ังเป็น
การแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการท่องเท่ียวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬา       

ท่ีมีช่ือเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 

  ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นการพัฒนาที ่2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาที ่3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  
     ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์) คือ  
 

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 

  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
1) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
2) การลดความเหล่ือมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ 
    พอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก  
4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ 
    ทรัพย์สินของประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ จ านวน 2 แนวทาง คือ  

1. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 

 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ)์ ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. เสริมสร้างและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
แหล่งท่องเที่ยว รอบแหล่ง
ท่องเที่ยว และเส้นทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยว 

 1. แหล่งท่องเที่ยว รอบ
แหล่งท่องเที่ยว หรือเส้นทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ได้รบ
การพัฒนา อย่างน้อย 10 
แห่ง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

กิจกรรหลักที่ 1 ทบทวน
แผนการท่องเที่ยว กีฬา และ
เครือข่าย 

 2. เสริมสร้างและพัฒนา
สินค้า และบริการเก่ียวกับ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น 

2. สินค้าและบริการ 
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย  
10 ประเภท 

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวย
ความสะดวก เส้นทางคมนาคม 
รองรับด้านการท่องเที่ยว กีฬา 
และ Mice 

 3. ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

3. จ านวนนักท่องเที่ยว และ
รายได้จากนักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 
2560 ที่มีนักท่องเที่ยว 
จ านวน 8,855,167 คน 
และรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
10 จากปี 2560 ที่มีรายได้   
19,250.88 ล้านบาท 

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา 
รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

  กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว กีฬา และเครือขา่ย 

  กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริม
และพัฒนาสินคา้และบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
เครือข่าย 

   กิจกรรหลัก 6 การพัฒนาการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว กีฬา และเครือขา่ย 

2. ยกระดับการเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

4. ส่งเสริมการสรา้งมูลคา่
สินค้าและบริการภาค
การเกษตร  
 

4. รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
จังหวัดนครราชสีมา ภาค
การเกษตร ณ ราคาประจ าปี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากปี  
พ.ศ.2559 ที่มีมูลคา่ 
20,487 ล้านบาท  

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม
ปลอดภัย Food 
Valley 

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา 
ปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพ
และคุณภาพของดิน 

 
 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)               องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์    หน้า |  32 

 
 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ)์ ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
2. ยกระดับการเกษตร 
และอุตสาหกรรม(ต่อ) 

5. ส่งเสริมการสรา้งมูลคา่
สินค้าและบริการนอกภาค
การเกษตร 

5. รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
จังหวัดนครราชสีมา นอก
ภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจ าปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.5 จากปี  พ.ศ.2559 ที่มี
มูลค่า 149,910  
ล้านบาท  

 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา 
ปรับปรุง และก่อสรา้งแหล่งกัก
เก็บน้ าในเขตชลประทาน 
รวมทั้งระบบผันน้ า/ส่งน้ า ทาง
และสะพานขา้มล าน้ าและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวเน่ือง 

 6. ส่งเสริมการน าผลงาน
นวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) 
มาใช้กับแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  

6. จ านวนผลงานนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม 
และอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) ได้รับการถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 4 
นวัตกรรม 

 กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนา 
ปรับปรุง และก่อสรา้งแหล่งกัก
เก็บน้ านอกเขตชลประทาน 
รวมทั้งระบบผันน้ า/ส่งน้ า ทาง
และสะพานขา้มล าน้ าและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวเน่ือง 

 7. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

7. จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือระบบโลจิกสติก์ ได้รับ
การส่งเสริม หรือพัฒนา 
หรือสร้าง อย่างน้อย 10 
แห่ง 

 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต  และมูลค่า พืช
เศรษฐกิจ  

 8. น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่
การปฏิบัติอย่างย่ังยืน  

8. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ ได้รับการ
ส่งเสริมอย่างน้อย 10 
โครงการ/กิจกรรม 

 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต  และมูลค่า สัตว์
เศรษฐกิจ 

 9. สร้างโอกาสและพัฒนา
ฝีมือให้กับ ผู้อยู่ในวัย
แรงงานและ
ผู้ประกอบการ 

9. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ได้รับการส่งเสริม
อย่างน้อย 10 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม
ปลอดภัย Food 
Valley 

กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของรัฐ 
เกษตรกร  ประชาชนผู้อยู่ใน
วัยแรงงาน และผู้ประกอบ 
การ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หลักวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 

  10. หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา
อันดับ 1 (หมู่บ้านล้าหลัง) 
และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 
จปฐ. รวมทั้งประชาชนที่
ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ได้รับการส่งเสริมและพฒันา 
อย่างน้อยร้อยละ 80  

 กิจกรรมหลักที่ 7 การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพลังงาน
ทดแทน 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ)์ ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
2. ยกระดับการเกษตร 
และอุตสาหกรรม(ต่อ) 

   กิจกรรมหลักที่ 8 การแปรรูป
ผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

     กิจกรรมหลักที่ 9 ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา 
ยกระดับเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง และการบรหิารจัดการ 
(โลจิสติกส์) สินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรม  รองรับความ
เจริญทางเศรษฐกิจ 

    กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนา
ระบบการตลาดสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรมที่แปรรูปและไม่
แปรรูป 

   
 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก  จ านวน 1 
แนวทาง คือ ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม ทุกมิติ 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ)์ ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. ลดความความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม ทุกมติ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการสาธารณสุข 

1. ร้อยละการลดลงของยอด
รวมโรคร้าย 5 ชนิด (หัวใจ 
เบาหวาน หลอดเลือดสมอง 
ความดันโลหิตสูง และ
มะเร็ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของข้อมูลปี 2559 ที่มี
จ านวนทั้งสิ้น 112,076 

โครงการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต  
ทุกช่วงวัย เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า 
ทางสังคม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแล
สุขภาพ การรักษาผู้ปุวย ทุก
ช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยี  

 2. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษา  

2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของค่า
คะแนนเฉลี่ย  O-net ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างน้อย
ร้อยละ 0.20 จากปี พ.ศ.
2559 ที่มีค่าเฉลี่ย 37.12 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการ 
ศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์
ความรู้ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศาสนา วฒันธรรม และ
ประเพณี  

3. มีการกิจกรรมด้าน
ศาสนา วฒันธรรม และ
ประเพณี อย่างน้อย 12 
ครั้ง  

3. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศาสนา วฒันธรรม และ
ประเพณี  

 4. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

4. มีโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
อย่างน้อย 10 เส้นทาง/แห่ง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ)์ ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. ลดความความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม ทุกมติ 

5. ส่งเสริมและพัฒนา
ภารกิจภายใต้โครงการ
ไทยนิยมย่ังยืน 

5. มีกิจกรรมภายใต้
โครงการไทยนิยมย่ังยืน 
ได้รับการส่งเสริมและพฒันา 
อย่างน้อย 64 กิจกรรม  

 5. ส่งเสริมและพัฒนาการให ้
บริการของภาครัฐ ด้วยองค์
ความรู้ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม 

 6. ส่งเสริมและพัฒนา 
หมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  

6. หมู่บ้านลา้หลัง ครวัเรือน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ได้รับ
การพัฒนา อย่างน้อย ร้อย
ละ 80 

6. ส่งเสริมและพัฒนาการ
แก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนภายใต้โครงการ
ไทยนิยมย่ังยืน 

 7. ส่งเสริมและพัฒนา
บริการภาครัฐด้านอื่นๆ 

7. มีกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาบริการภาครัฐด้าน 
อื่น ๆ เกิดขึ้น อย่างน้อย 10 
กิจกรรม 

 
 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มี
ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 

 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก      
จ านวน 3 แนวทาง คือ  
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ)์ ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และให้ความรู้ สรา้ง
จิตส านึกประชาชน ได้
ตระหนักถึงคุณค่า และ
ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรปุาไม ้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้น 
 
 

โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมหลักที่ 1  
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรปุาไม้  

 2. เพิ่มความสามารถใน
การบริหารจัดการขยะ 
และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
ร่วม  ส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะ 

๒. ปริมาณขยะได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 
75 

กิจกรรมหลักที่ 2  
การบริหารจัดการขยะ  
 

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การจัดการน้ าเสีย และ
ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ล าน้ า 
คู คลองสาธารณะ 
 

๓. ล าน้ า คู คลอง สาธารณะ 
ได้รับการส่งเสริม ฟื้นฟู 
อย่างน้อย 1 ล าน้ า 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 3  
การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
น้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนา 
ฟื้นฟู ล าน้ า คูคลอง สาธารณะ 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ)์ ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ า 
ในเขตชลประทาน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
5. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าในพื้นที่เกษตร
น้ าฝน (นอกเขต
ชลประทาน) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

4.1 มีปริมาณน้ าต้นทุนใน
เขตชลประทานเพิ่มขึ้น 
4.2 กลุ่มเปูาหมายที่เขา้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 60 มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
5.1 มีปริมาณน้ าต้นทุนใน
เขตชลประทานเพิ่มขึ้น 
5.2 กลุ่มเปูาหมายที่เขา้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 60 มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

 

กิจกรรมหลักที่ 4  
การบริหารจัดการน้ าเขต
ชลประทาน 
 
 
กิจกรรมหลักที่ 5  
การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่
เกษตรน้ าฝน (นอกเขต
ชลประทาน) 

 6. การขยายผลโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ
7. พัฒนาระบบปูองกันน้ า
ท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง 
และเพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลด
การพังทลายของตลิ่งตาม
เส้นทางน้ า  

6.พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม
ตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริเพิ่มขึ้น 
7. มีระบบปูองกันน้ าท่วม 
หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลาย อย่างน้อย ปีละ 1 
แห่ง  

      กิจกรรมหลักที่ 6 
ด าเนินงานตามโครงการ     
อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
กิจกรรมหลักที่ 7  
การปูองกันน้ าท่วม และ 
การพังทลายของตลิ่ง 

 8. ส่งเสริมการปรับปรุง
ฟื้นฟูดินเค็มเพื่อ
การเกษตร 

8.1 พื้นที่ดินเค็มได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น8.2รายได้ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับปรุงดินเค็มเพิ่มขึ้น 

 กิจกรรมหลักที่ 8 การจัดการ
ดินเค็มเพื่อการเกษตร 

2. ยกระดับการพัฒนา
จัดต้ังอุทยานธรณีโคราช
เป็นอุทยานธรณีโลก
ยูเนสโก 

1. พัฒนาการจัดต้ัง
อุทยานธรณีโคราชสู่
อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
 

1.ผลการประเมินตนเองตาม
แบบฟอร์มของยูเนสโก ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70 

 กิจกรรมหลักที่ 9 บริหาร
จัดการอุทยานธรณีโคราช 
สู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

3. ใช้พลังงานและ
พลังงานสะอาด 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมการรณรงค์
ประหยัดพลังงาน และ
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด 

1.หน่วยราชการในจังหวัด
ประหยัดพลังงานมากกว่า 
ร้อยละ 10 
2.ส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานสะอาด (พลังงาน
แสงอาทิตย์) ในพื้นที่เกษตร
เพิ่มขึ้น 

 กิจกรรมหลักที่ 10 
การรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
และส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จ านวน 4 
แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ)์ ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. เสริมสร้างความมั่นคง
เพื่อปกปูองสถาบันหลัก
ของชาติ 
2. เป็นศูนย์บริหารการ
จัดการเครือข่ายการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ด้านความมั่นคงอย่าง
ย่ังยืน     
3. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท ์
4. เสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1. สร้างความรูค้วาม
เข้าใจ   ถึงความส าคัญ
ของสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์      
ให้ประชาชนได้รับรู้
รับทราบ 
2. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ    
ตามแนวทางโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และการ 
เรียนรู้หลักการทรงงาน 
3. สร้างระบบเครือข่าย 
ในภาครัฐ และภาค
ประชาชน           
4. ส่งเสริมการสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชน หรือนักเรียน 
นักศึกษาในจังหวัด 
5. ส่งเสริมในการให้
ความรู้ และการมีสว่นร่วม
ของทุกภาคส่วน    
 6. จัดระบบการปูองกัน
ปราบปรามผู้กระท า
ความผิด 
7. สร้างระบบเครือข่าย 
การท างานเฝาูระวัง 
8. ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมเพื่อปูองกัน
และลดผลกระทบจากสา
ธารณภัย 

1. จ านวนพื้นที่การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคง 
เร่งด่วนอันดับแรก 57 
ต าบล 90 หมู่บ้าน ได้รับ
การพัฒนา  
2. ร้อยละอัตราส่วนการ
จับกุมด าเนินคดีเพิ่มขึ้น  
3. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยที่ได้รับการ
ช่วยเหลือตามระเบียบที่
ก าหนด     

 

โครงการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ 
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจ การ
ประชาสัมพันธ์/การเผยแผ/่
การเทิดทูนและธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์          
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา
อาชีพ ตามแนวทางโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และการเรียนรู้หลักการ 
ทรงงาน      
กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้าง
ระบบเครือข่ายในภาครัฐ และ
ภาคประชาชน 
กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริม
การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริม
ในการ ให้ความรูแ้ละการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
กิจกรรมหลักที่ 6 การจัด 
ระบบการปูองกันปราบปราม
ผู้กระท าความผิด และการ
สร้างเครือขา่ยด้านการรักษา
ความปลอดภัย และการ
ช่วยเหลือประชาชน 
กิจกรรมหลักที่ 7 การสร้าง
ระบบเครือข่ายการท างานเฝูา
ระวัง 
กิจกรรมหลักที่ 8 การส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมเพื่อ
ปูองกันและลดผลกระทบจาก
สาธารณภัย 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ 
Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 

 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก  
จ านวน 1 แนวทาง 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ)์ ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

1. เพิ่มขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ และ
เครือข่าย ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้าง   องค์กรภาครัฐ 
ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การ
ตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

1. บุคลากรภาครัฐได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา อย่าง
น้อยปีงบประมาณละ 2 รุ่น                     
2. องค์กรได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับ        
อย่างน้อยปีงบประมาณละ     
2 แห่ง 
3. จังหวัดได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผล อย่างน้อย 6 
ครั้ง 

โครงการเพิ่มขีด
ความ สามารถ
บุคลากร องค์กร
ภาครัฐ และ
เครือข่าย 

กิจกรรมหลักที่ 1   พัฒนา
และเพิ่มศักยภาพบคุลากร
ภาครัฐ และเครือขา่ย  
ด้านกระบวน การบริหาร
จัดการ องค์กรภาครัฐ  มู่งสู่ 
Korat 4.0, Smart City,  
Dry Port  และ MICE City 
และด้านอื่น ๆ 
กิจกรรมหลักที่ 2  ยกระดับ
โครงสร้างองค์กรภาครัฐ มู่งสู่ 
Korat 4.0, Smart City, Dry 
Port  และ MICE City และ 
ด้านอื่น ๆ     
กิจกรรมหลักที่ 3  ส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบาย
รัฐบาล 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑)  ยุทธศาสตร์ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรกร 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)               องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์    หน้า |  38 

 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
2.1 วิสัยทัศน์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 
 

“ทางสัญจรแข็งแรงคงทน  ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์  สิ่งปฏิกูลไมม่ี” 
 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 

 2.3 เป้าประสงค ์
 1. พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น เพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้
ประชาชนมีรายได้จากการค้าขายสินค้าและบริการ 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างท่ัวถึง สร้างชุมชนเข้มแข็ง คนมีความรู้
ควบคู่คุณธรรม มีวินัยในการด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกของการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม  
 5. พัฒนาต าบลให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล การจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 6. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน 
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 2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

๑. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า รวมท้ังมีการ 
    ปรับปรุงบ ารุงรักษา 
๒. มีการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพิ่มข้ึน 
๓. มีการก่อสร้างและขยายเขตบริการประปาเพิ่มข้ึน 
๔. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว 
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

๑. เกษตรได้รับการส่งเสริมทางด้านการเกษตร 
๒. ลดต้นทุนการผลิต และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
๓. เกษตรได้รับการส่งเสริมทางด้านการเกษตร เช่น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี 
    มาใช้ในการท าการเกษตร 
๔. จ านวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
5. จ านวนผู้ว่างงานลดลง 
6. ประชากรได้รับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๑. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
๒. จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุ ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
    ท่ีได้รับความช่วยเหลือ 
3. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
4. ร้อยละของสถานท่ีออกก าลังกาย 
5. จ านวนโครงการด้านการปูองกันและแกไ้ขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
    ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
2. มีกิจกรรมการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่นไม่ให้สูญหายและ 
    สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่น สู่รุ่น 
3. จ านวนโครงการด้านศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 
4. จ านวนโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
จัดการท่ีดี 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. จ านวนรายได้ท่ีจัดเก็บได้เองเพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละของการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑. อุบัติเหตุท่ีเกิดจากช่วงเทศกาลต่าง ๆ ลดลง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ 
3. จ านวนโครงการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร 
    ทางบกท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และ
พลังงาน 

๑. จ านวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. จ านวนโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีด าเนินการใน 
    ปีงบประมาณ 
๓. จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 

  
 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานโดยมุ่งสร้างและบูรณะถนนแหล่งน้ า และ
สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว 
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

1. ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
3 .กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน การปูองกัน 
    และระงับโรคติดต่อ ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพื้นท่ี 
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
    ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีการประกนัคุณภาพในการด าเนินการ 
    ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
๒. การมีพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
3. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
    อย่างเหมาะสม 
4. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
จัดการท่ีดี 

1. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
    เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ 
    บนท้องถนน  
2. ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
    เพื่อความมั่นคงของชาติ 
 

๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และ
พลังงาน 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า  
2. การบริหารจัดการขยะ 
3. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 

 
๒.๖ กลยุทธ์ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลเกษมทรัพย์ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาท

การพัฒนาต าบลเกษมทรัพย์ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมท้ัง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
การเกษตร และอุตสาหกรรม 

1. วางระบบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคผลิต อย่างมีแบบแผน 
    และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง 
2. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 
    ในการบวบคุมปูองกัน ก าจัดโรคและสัตรูผลผลิตทางการเกษตร 
3. ส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม  
    พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการท างาน 
    เชิงนวัตกรรม 
4. ยกระดับการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและยกระดับการ 
    ให้บริการการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน รวมท้ังส่งเสริมการ 
    จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชาวพุทธ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

1. ส่งเสริมการปูองกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 
    ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงตามหลักสาธารณสุข 
2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
3. เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดีเกิดความอบอุ่น 
    รวมท้ังการพัฒนาสตรีเยาวชน ผู้สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

1. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
    ในทุกระดับท้ังในระบบและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย  
    พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม 
    ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการท่ีดี 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
3. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ส่งเสริมระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความสงบ 
    เรียบร้อยและความมั่นคง 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ
พลังงาน 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
    ส่ิงแวดล้อม 
2. การจัดระบบบ าบัดน้ าเสียการจัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
3. ให้ความรู้และพัฒนาในการใช้ท่ีดินและแหล่งน้ า 

 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก า หนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่  พร้อมท้ังเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณ์การเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์         
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืน
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้ก าหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  “เป็นท้องถ่ินน่าอยู่ มีทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ และสิ่งปฏิกูลไม่มี”  
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  มีความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้ 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านเศรษฐกิจ 

การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม   
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  คือ ยุทธศาสตร์

การพัฒนาท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการศึกษา 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการพัฒนา

สังคม 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 6 ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน  
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ด้านการ

พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ดังนี้ 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มี
ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  สอดคล้องกับ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ 
Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ  สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี 

 

  จากความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ท่ีกล่าวมาข้างต้น  จะเห็นถึงความ
สอดคล้องของแต่ละยุทธศาสตร์ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  “ทางสัญจร
แข็งแรงคงทน  ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์  สิ่งปฏิกูลไม่มี”  และมีความสอดคล้องเช่ือมโยง
กับกลยุทธ์ เปูาประสงค์ และแผนงาน ก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกันตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน    
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถิน่  
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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 
๒. วิถีชีวิตแบบกึ่งชนบทมีความขัดแย้งน้อย 
๓. มีพื้นท่ีน้อยเหมาะกับรายได้ท่ีจะพัฒนา 
๔. มีการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
๕. พื้นท่ีน้อย ท าให้บริหารจัดการได้สะดวก 
๖. มีระบบการตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง 
๗. มีความพร้อมทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
๘. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
๙. มีตลาด รับซื้อ ขายส่ง-ปลีก ผักผลไม้ 
    ทางการเกษตรในพื้นท่ี 

๑. รายได้จากการจัดเก็บภาษีได้น้อย 
๒. งบประมาณไม่เพียงพอ 
๓. ประชาชนไปท างานในเมืองหลวงมาก ปล่อยให้ 
    ผู้สูงอายุ เด็ก อยู่บ้าน 
๔. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านไอที 
๕. เด็กและเยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับในท้องถิ่น 
๖. ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
๗. ปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อมจากภาคการเกษตร 
๘. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
๙. สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ส่งอันตราย 
    ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม 
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S = Strength จุดแข็ง W = Weakness จุดอ่อน 
๑๐. เกษตรมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ 
      ท าการเกษตรผลผลิตมากขึ้น ต้นทุนลดลง 
๑๑. ประชากรมีรายได้จากการปลูกพืชระยะส้ัน 
๑๒. ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
๑๓. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

๑๐. ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและ 
      อนามัยส่ิงแวดล้อม 
๑๑. ขาดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม 
      ผู้ผลิต 

 
O = Opportunity โอกาส T = Threat  อุปสรรค 

๑. หน่วยงานราชการมีความสนใจให้เงินกองทุน 
    กลุ่มอาชีพ 
๒. พื้นท่ีเหมาะท่ีจะต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ 
    ประชาชนมีงานท า 
๓. ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถส่งเสริมให้อาชีพเสริม 
๔. สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นจ านวน 
    มากและมีคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการ 
    ในทุกฤดูกาล 
๕. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๖. มีการกระจายอ านาจในท้องถิ่นในการบริการ 
    สาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
๗. มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี 
    อสม.กองทุนหมู่บ้าน อปพร. 

๑. สภาพภูมิอากาศ ฤดูแล้ง ขาดน้ าบริโภค อุปโภค  
    ฤดูฝน น้ าท่วม 
๒. เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
๓. สภาพเศรษฐกิจตกต่ าและปัญหาราคาพืชผลตกต่ า 
๔. พลังงานมีราคาสูง เพิ่มต้นทุนในการผลิตภาค 
    การเกษตร 
๕. การติดต่อส่ือสารทางด้านภาษา เพื่อการส่ือสาร 
    เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน 
๖. ขาดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและ 
    องค์กรในโครงการพัฒนาต่างๆ 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.1 ขาดการตรวจสอบวิเคราะห์และปรึกษากันระหว่างหมู่บ้านท่ีมีถนนเช่ือมต่อกันให้เป็น
โครงการเดียวกัน ว่าควรจัดท าถนนประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพการใช้งานเพื่อปูองกันปัญหาถนนขาด
คุณภาพ เส่ือมสภาพเร็วและสัญจรไปมา ท่ีไม่สะดวก 
   1.2 ผู้รับเหมางานขาดจิตส านึกในการท างานให้ตรงกับแบบและก าหนดเวลา 
   1.3 ไม่มีการปักแนวเขตทางและวางท่อระบายน้ าพร้อมกับการก่อสร้างถนน 
   1.๔ น้ าประปาขาดคุณภาพ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
   1.๕ น้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหน้าแล้ง 
   1.๖ การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะยังไม่ท่ัวถึง เพียงพอต่อความต้องการ 
 

2. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
   2.1 ค่าครองชีพสูง 
   ๒.2 ประชาชนมีภาระหนี้สินจ านวนมาก เนื่องจากขาดการวางแผนการประกอบอาชีพ 
   2.3 ขาดสถานท่ี อุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมกีฬาและออกก าลังกายในแต่ละหมู่บ้าน 
   2.๔ ประชาชนขาดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ ท ายากต่อการปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
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   2.๕ ปัญหาภัยธรรมชาติท่ีสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ชีวิต และทรัพย์สิน 
   2.๖ ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เนื่องจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา 
   2.๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและขาดความ
สะดวกในการรับ-ส่ง เด็กในระดับก่อนวัยเรียน เนื่องจากสถานศึกษาต้ังอยู่ไกล 
   2.๘ ขาดแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกระบบ เช่นศูนย์
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
   2.๙ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่น เริ่มสูญหาย เนื่องจากขาดการ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังและกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   3.๑ ปัญหาการเรียกร้องสิทธิการได้รับความช่วยเหลือด้านการเกษตรจากรัฐบาล 
   3.๒.ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มถือว่าเป็นพลังส าคัญในการต่อรองทาง
เศรษฐกิจกับผู้ร่วมการลงทุน 
   ๓.3 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
 

4. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
   4.๑ ประชาชนขาดความเข้าใจระบบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจผิดในการติดต่อประสานงานและได้รับความช่วยเหลือท่ีไม่ตรงต่อความต้องการ 
   4.๒ ระบบราชการมีขั้นตอนในการด าเนินงาน จึงไม่สามารถสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทันที 
   4.๓ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง ท าให้กระบวนการ
ตรวจสอบด้านต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 

5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.๑ ปริมาณขยะและส่ิงปฏิกูลจ านวนเพิ่มมากขึ้นไม่มีการก าจัดท่ีถูกวิธี ไม่มีสถานท่ีก าจัดขยะ
ท่ีถูกต้อง ประชาชนยังขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ 
   5.๒ การใช้สารเคมีในภาคเกษตร 
   5.๓ พื้นท่ีปุาชุมชนมีน้อยลง ขาดการดูแล ฟื้นฟู ปลูกเพิ่ม 
   5.๔ มลภาวะทางอากาศจากการท าการเกษตร 
   ๕.5 พื้นท่ีสีเขียวลดลง การปลูกต้นไม้ทดแทนมีจ านวนน้อยและใช้ระยะเวลานานในการ
เจริญเติบโต และมีการถางปุาเพื่อท าการเกษตร 
   5.6 การขุดดิน ถมดินไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีถูกต้อง 

 

6. ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
   6.๑ แหล่งน้ าธรรมชาติต้ืนเขิน ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าท า
ได้น้อยลงจึงขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
   6.๒ ประชาชนมีการปลูกพืชระยะส้ันจ านวนมาก ท าให้ต้องการใช้น้ าในจ านวนมาก 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิตัิ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิตัิ 

................................. 
 
๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. บริการชุมชนและสังคม 
 

1. เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักงานปลัด อบต. 
กองคลัง 

2. การเศรษฐกิจ 2. อุตสาหกรรมและ 
    การโยธา 

กองช่าง ส านักงานปลัด อบต. 
กองคลัง 

2 ด้านเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว 
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม  

1. บริการชุมชนและสังคม 
 

1. เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักงานปลัด อบต. 
กองคลัง 

2. สร้างความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 

  2. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 
3 
 

ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

1. บริหารทัว่ไป 1. บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 
2. บริการชุมชนและสังคม 1. สาธารณสุข ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 

2. สังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 
3. สร้างความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 

3. การด าเนินงานอื่น 1. งบกลาง ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 
4 ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

1. บริหารทัว่ไป 1. บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 
2. บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
กองคลัง 

2. สร้างความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 

3. การศาสนา  
    วัฒนธรรมและ 
    นันทนาการ 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

กองคลัง 

5 ด้านการเมือง 
การปกครองและ 
การบริหารจัดการที่ดี 

1. บริหารทัว่ไป 1. บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด อบต. 
กองคลัง 

กองคลัง 

2. บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 
6 ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. บริหารทัว่ไป 1. การรักษาความสงบ 
    ภายใน 

ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 

2. บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

7 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน 

1. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 11  แผนงาน   

 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                หน้า | 49 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
 

           

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- 
2 

- 
1,750,000 

10 
4 

4,150,000 
2,430,000 

25 
37 

9,720,000 
9,489,600 

20 
12 

7,870,000 
2,113,000 

20 
1 

7,870,000 
295,000 

75 
56 

29,610,000 
16,077,600 

รวม 2 1,750,000 14 6,580,000 62 19,209,600 32 9,983,000 21 8,165,000 131 45,687,600 
2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ 
    การท่องเท่ียว 

 
 

           

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.3 แผนงานการเกษตร 

- 
3 
1 

- 
60,000 
60,000 

- 
3 
1 

- 
60,000 
60,000 

5 
3 
8 

679,000 
60,000 

1,987,500 

- 
3 
2 

- 
60,000 

360,000 

- 
3 
1 

- 
60,000 
60,000 

5 
15 
13 

679,000 
300,000 

2,527,500 
รวม 4 120,000 4 120,000 16 2,726,500 5 420,000 4 120,000 33 3,506,500 

3) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ของประชาชน 

            

 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 
3.5 แผนงานงบกลาง 

1 
3 
7 
7 
4 

30,000 
45,000 

265,000 
417,500 

6,946,000 

2 
4 
7 
8 
4 

230,000 
55,000 

265,000 
1,417,500 
7,242,000 

2 
5 
7 
8 
4 

230,000 
75,000 

265,000 
1,417,500 
7,542,000 

2 
4 
7 
8 
4 

230,000 
55,000 

265,000 
1,417,500 
7,842,000 

2 
4 
7 
8 
4 

230,000 
55,000 

265,000 
1,417,500 
7,842,000 

9 
20 
35 
39 
20 

950,000 
285,000 

1,325,000 
6,087,500 

37,414,000 
รวม 22 7,703,500 25 9,209,500 26 9,529,500 25 9,809,500 25 9,809,500 123 46,061,500 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
    วัฒนธรรมและประเพณี  

            

 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.2 แผนงานการศึกษา 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 
      และนันทนาการ 

1 
8 
2 

12 

10,000 
1,753,800 

110,000 
440,000 

1 
10 
2 

13 

10,000 
2,018,700 

110,000 
450,000 

1 
8 
2 

16 

10,000 
1,987,200 

110,000 
780,000 

1 
7 
2 

14 

10,000 
1,972,300 

110,000 
530,000 

1 
7 
2 

13 

10,000 
1,997,300 

110,000 
510,000 

5 
40 
10 
68 

50,000 
9,729,300 

550,000 
2,710,000 

รวม 23 2,313,800 26 2,588,700 27 2,887,200 24 2,622,300 23 2,627,300 123 13,039,300 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง 
    และการบริหารจัดการท่ีดี 

            

 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

7 
1 

765,000 
50,000 

8 
1 

1,055,000 
50,000 

9 
4 

1,070,000 
556,000 

9 
2 

1,070,000 
100,000 

8 
1 

1,060,000 
50,000 

41 
9 

5,020,000 
806,000 

รวม 8 815,000 9 1,105,000 13 1,626,000 11 1,170,000 9 1,110,000 50 5,826,000 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  
    สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

 
 

           

 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

5 
1 

890,000 
2,500,000 

6 
- 

1,040,000 
- 

6 
1 

3,390,000 
250,000 

5 
- 

890,000 
- 

5 
- 

890,000 
- 

27 
2 

7,100,000 
2,750,000 

รวม 6 3,390,000 6 1,040,000 7 3,640,000 5 890,000 5 890,000 29 9,850,000 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                หน้า | 51 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
    สิง่แวดล้อม และพลังงาน 

            

 7.1 แผนงานการเกษตร 2 35,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 18 335,000 
รวม 2 35,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 18 335,000 

รวมท้ังสิ้น 67 16,127,300 88 20,718,200 155 39,693,800 106 24,969,800 91 22,796,800 507 124,305,900 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 52 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสวา่ง  
บ้านหนองศาลา หมู่ที  
1 ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา 
ปักธงชัย ด่าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
และไฟฟ้าแสงสวา่ง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 90,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสวา่ง  
บ้านเกษม หมู่ที  2  
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่าและ
ไฟฟ้าแสงสว่าง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 90,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสวา่ง 
บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที  
5 ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่าและ
ไฟฟ้าแสงสว่าง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 90,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 53 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสวา่ง
บ้านโคกนางเหริญ หมู่
ที  7 ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา 
ปักธงชัย ด่าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
และไฟฟ้าแสงสวา่ง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 170,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสวา่ง
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที  
8 ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่าและ
ไฟฟ้าแสงสว่าง  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- 230,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ 
บ้านหนองศาลา หมู่ที  
1 ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 54 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ 
บ้านเกษม หมู่ที  2 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ 
บ้านท่าเยี ยม หมู่ที  3 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ 
บ้านหลุมขา้ว หมู่ที  4 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 55 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ 
บ้านเก่านางเหริญ  
หมู่ที  5  
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ 
บ้านปอนางเหริญ  
หมู่ที  6  
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ 
บ้านโคกนางเหริญ  
หมู่ที  7  
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 56 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที  
8 ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าสาธารณะ 
บ้านตะคร้อ หมู่ที  9 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

อุดหนนุให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปัก
ธงชัย ด่าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต ่า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ 1 บ้านหนองศาลา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 57 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ 2 บ้านเกษม 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ 3 บ้านท่าเยี ยม 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ 4 บ้านหลุมขา้ว 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 58 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ 5 บ้านเก่า 
นางเหริญ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  
หมู่ 6 บ้านปอ 
นางเหริญ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  
หมู่ 7  
บ้านโคกนางเหริญ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 59 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ 8  
บ้านดอนมะเฟือง 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ 9 บ้านตะคร้อ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสญัจร 

ด่าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะ  

- - 10,000 10,000 10,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเฟส
ไฟฟ้า หมู่ที  5 

เพื อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนและ
ป้องกันไฟตก  

อุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ด่าเนินการ
ขยายเฟสไฟฟ้า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 250,000 - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 60 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการขยายเฟส
ไฟฟ้า หมู่ที  7 

เพื อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนและ
ป้องกันไฟตก  

อุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ด่าเนินการ
ขยายเฟสไฟฟ้า  
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 250,000 - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั วถึง 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเฟส
ไฟฟ้า หมู่ที  8 

เพื อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนและ
ป้องกันไฟตก  

อุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ด่าเนินการ
ขยายเฟสไฟฟ้า 3 เฟส
(ตามมาตรฐาน กฟภ.) 

- - 250,000 - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั วถึง 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขต 
ท่อเมนน่้าประปา 
ส่วนภูมิภาค ภายใน
หมู่บ้านตะคร้อ หมู่ที  
9 และบ้านหลุมข้าว 
หมู่ที  4  
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชนมี
น่้าประปาสา่หรับ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตท่อเมน
ประปาส่วนภูมภิาค 
ภายในหมู่บ้านตะคร้อ 
หมู่ที  9 และบ้าน 
หลุมข้าว หมู่ที  4  
(ตามแบบแปลนของ
การประปาสว่นภูมิภาค
อ่าเภอปักธงชัย) 

- 1,580,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มสา่รวจ 

ประชาชนมีประปา
ส่าหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 61 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
บ้านหลุมขา้ว หมู่ 4  
ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชนมี
น่้าประปาสา่หรับ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

อุดหนุนให้กับการ
ประปาส่วนภูมภิาค 
ด่าเนินการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
(ตามมาตรฐาน กปภ.) 

- 400,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่ม
ส่ารวจ 

ประชาชนมีประปา
ส่าหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขต 
ท่อเมนน่้าประปา 
ส่วนภูมิภาค บ้านปอ
นางเหริญ หมู่ที  6  
ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชนมี
น่้าประปาสา่หรับ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

อุดหนุนให้กับการ
ประปาส่วนภูมภิาค 
ด่าเนินการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
(ตามมาตรฐาน กปภ.) 

- 500,000 200,000 - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่ม
ส่ารวจ 

ประชาชนมีประปา
ส่าหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขต 
ท่อเมนน่้าประปา 
ส่วนภูมิภาค บ้านโคก
นางเหริญ หมู่ 7 
ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชนมี
น่้าประปาสา่หรับ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

อุดหนุนให้กับการ
ประปาส่วนภูมภิาค 
ด่าเนินการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
(ตามมาตรฐาน กปภ.) 

- 600,000 500,000 - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่ม
ส่ารวจ 

ประชาชนมีประปา
ส่าหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 62 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค  
บ้านตะคร้อ หมู่ 9  
ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชนมี
น่้าประปาสา่หรับ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

อุดหนุนให้กับการ
ประปาส่วนภูมภิาค 
ด่าเนินการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
(ตามมาตรฐาน ปภ.) 

- 400,000 - - - ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
 

ประชาชนมีประปา
ส่าหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการขุดเจาะน่้า
บาดาลเพื อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

เพื อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง ประชาชนมีน่้า
ส่าหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะน่้าบาดาล 
หมู่บ้านละ 2 บ่อ 

- - 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ความพอใจของ
ประชาชนที 
ได้รับได้รับ
ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้า
ส่าหรับการอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

33 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ ชนิด
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มี
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ด่าเนินการติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ ชนิด
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพอใจของ
ครัวเรือนที อาศัย
อยู่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 33  โครงการ - - - 3,750,000 9,720,000 7,870,000 7,870,000 - - - 
  



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 63 
 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝาย
น่้าล้น (คลองหมูส)ี  
หมู่ที  1 

เพื อประโยชน์ในการ
กักเก็บน่้าไว้ใช้
ส่าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน่้าล้น 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 512,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าไวใ้ช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก คลองหมูสี  
หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 504,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนที ใช้เส้นทาง
สัญจรได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง 
คันคลองล่าเชียงสา  
หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงคันคลอง 
ล่าเชียงสา (ตามแบบที 
ก่าหนด) 
 

- - 460,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนที ใช้เส้นทาง
สัญจรได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
เหมืองดาดคอนกรีต 
หมู่ที  1 (บ้านหนอง
ศาลาลงไปบา้นเกษม)  

เพื อระบายน่้า  และ
เป็นทางผันน่้าในฤดู
น่้าหลาก   

ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีต (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 500,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าใช้
ส่าหรับการเพาะปลูก
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 64 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน่้ารูปตัวยู 
(คสล.) พร้อมฝา 
เปิด-ปิด หมู่ที  1 

เพื อแก้ไขปัญหาน่้า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้า
รูปตัวยู (คสล.) พร้อม
ฝาเปิด-ปิด (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 202,500 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อส่งน่้า
ใต้ดิน (ท่อมุด)  
บึงหนองศาลาไป 
หนองกระสา หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชนมี
น่้าส่าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคและเพื อ
การเกษตร 

วางท่อส่งน่้าใต้ดิน  
(ท่อมุด) บึงหนองศาลา
ไปหนองกระสา หมู่ที  1 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 564,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าสา่หรับ
ใช้อุปโภค บริโภค 
และเพื อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง 
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
พร้อมเสริมดิน บ้าน
หนองศาลา หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุก พร้อมเสริมดิน 
หมู่ที  1 (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 450,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บ้านหนอง
ศาลา หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหนองศาลา หมู่ที  
1 (ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 65 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (สายทางขา้ง
ฟาร์มเกษมทรัพย์ 1) 
หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 185,500 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที  1 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 99,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุกพร้อม
เสริมดิน (สายทางข้าง
ส่านักงาน อบต.เกษม
ทรัพย์) บ้านหนองศาลา 
หมู่ที  1 ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร 
หินคลุกหนา 0.15 
เมตร 
 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้ารูปตัวยู 
พร้อมฝาเปิด-ปิด 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที  2 

เพื อแก้ไขปัญหาน่้า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้า
รูปตัวยู พร้อมฝา 
เปิด-ปิด (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 202,500 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 66 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกตามคันคลอง 
หมู่ที  2 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 61,500 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อระบาย
น่้า (คลองยายไหว) 
บ้านเกษม หมู่ที  2 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อแก้ไขปัญหาน่้า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

วางท่อระบายน่้า  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- 300,000 - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน หมู่ที  3 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนดิน  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที  3 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 57,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 67 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ก่าแพงกันดิน  
(กันถนนพัง) หมู่ที  3 
บ้านท่าเยี ยม  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

250,000 - - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลี ยม  
ทุ่งตะวันออก หมู่ที  4 

เพื อเปิดทางระบาย
น่้า แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วม และใชส้ัญจร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี ยม  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- 1,580,000 - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุง
แก้ไขฝายน่้าล้น เปิด-
ปิดได้ หมู่ที  4 

เพื อประโยชน์ในการ
กักเก็บน่้าไว้ใช้
ส่าหรับการเกษตร 

ปรับปรุงแก้ไขฝายน่้า
ล้น เปิด-ปิดได้  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าไวใ้ช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุง
เหมืองดาด (ทุ่งลี-ทุ่ง
ตะวันออก) หมู่ที  4 

เพื อให้การระบาย
น่้าได้ดี และเป็นทาง
ผันน่้าในฤดูน่้าหลาก   

ปรับปรุงเหมืองดาด 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 100,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าใช้
ส่าหรับการเพาะปลูก
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 68 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้าพร้อมฝา
เปิด-ปิด ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที  4 

เพื อแก้ไขปัญหาน่้า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้า
พร้อมฝาเปิด-ปิด  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 116,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

22 โครงการวางท่อระบาย
น่้าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที  4 

เพื อแก้ไขปัญหาน่้า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

วางท่อระบายน่้า  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรหินคลุก  
หมู่ที  4 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร 
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 140,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก (ทุ่งตะวัน 
ออก) หมู่ที  4 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร 
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 231,500 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 69 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต (ซอยกลาง 
บ้านหัวนอน) หมู่ที  4 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 100,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตฝั่งคลอง บ้าน
หลุมข้าว หมู่ที  4 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 200,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที  4 (สายทางทุ่งลี 
ต่อจากถนนคอนกรีต
เดิม) 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

- - 980,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุง 
คันคลอง หมู่ที  5 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงคันคลอง  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 180,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 70 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้า รูปตัวยู 
พร้อมฝาเปิด-ปิด  
หมู่ที  5 

เพื อแก้ไขปัญหาน่้า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้า
รูปตัวยู พร้อมฝา 
เปิด-ปิด (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 269,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที  5 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 190,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (ข้างศาลา 
SML) หมู่ที  5 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเก่านางเหริญ 
หมู่ที  5 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้าง
บันไดลงสระน่้าพร้อม
ท่ารั้วขา้งศาลา SML
หมู่ที  5 

เพื อให้ประชาชน
สามารถใช้น่้าได้
อย่างทั วถึง 

ก่อสร้างบันไดลงสระ
น่้าพร้อมท่ารั้วขา้ง
ศาลา SML (ตามแบบ
ที ก่าหนด) 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนสามารถ 
ใช้น่้าได้อย่างทั วถึง 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
(สายเลียบคลอง
ธรรมชาติ) บ้านเก่า
นางเหริญ หมู่ที  5  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- 350,000 - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุง 
ฝายน่้าล้น หมู่ที  6 

เพื อประโยชน์ในการ
กักเก็บน่้าไว้ใช้
ส่าหรับการเกษตร 

ปรับปรุงฝายน่้าล้น 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 460,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าไวใ้ช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถนน
และคันคลองที ชา่รุด
ในพื้นที  หมู่ที  6 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนและ 
คันคลอง (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
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  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้ารูปตัวยู 
พร้อมฝาเปิด-ปิด  
พร้อมบ่อพัก (คสล.) 
หมู่ที  6 

เพื อแก้ไขปัญหาน่้า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้า
รูปตัวยู พร้อมฝา 
เปิด-ปิด (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 187,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน่้ารูปตัวยู 
พร้อมฝาเปิด-ปิด 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที  7 

เพื อแก้ไขปัญหาน่้า
ท่วมและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน่้า
รูปตัวยู พร้อมฝา 
เปิด-ปิด (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - - 202,500 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก (สายบ้าน 
นายบด น่้าสระน้อย)  
บ้านโคกนางเหริญ  
หมู่ที  7 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  500.00 เมตร 
หินคลุกหนา  0.15 
เมตร 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที  7 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 100,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
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  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้าง
ระบบสูบน้่าดิบบ้าน
ปอนางเหริญ หมู่ที  
6 เข้าสระหนองม่วง 
บ้านโคกนางเหริญ 
หมู่ที  7 ต่าบล 
เกษมทรัพย์ อ่าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพื อเป็นแหล่งน่้าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

- วางท่อ พีวีซ ีขนาดเส้นฝ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว (ชั้น 
8.5 ชนิดแหวนยางปากระฆัง) รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 800.00 เมตร พร้อมงานดินกลบหลังท่อให้
เรียบร้อยและเนินการคืนพื้นผิวจราจรลาดยางและ
คอนกรีตให้เรียบร้อยตามสภาพเดิม 
- ก่อสร้างอาคารโรงสูบน่้า ขนาดความกวา้ 2.50 
เมตร ความยาว 2.50 เมตร หรือมีพื้นที ก่อสร้าง
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร 
- งานเดินระบบน่้าดิบ ติดต้ังเครื องสูบน้่าแบบชนิด
หอยโข่ง อัตราการสูบน้่าสูงสุด 132 ลบ.ม./ชม., 
ระยะส่งสูงสุด 36.00 เมตร ขนาดก่าลังมอเตอร์ 
12.50 HP.,9.2 kw.,380V จ่านวน 2 เครื อง 
พร้อมทั้งติดต้ังงานเดินระบบงานจ่ายน่้าดิบและ
ด่าเนินการทดสอบให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังฐานรับ
ท่อดูดน่้าดิบ ติดต้ังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป ์
- โรงสูบน่้า ต้ังอยู่ที 
ละติจูด 4.660828º   ลองติจูด 102.053434º 

1,500,000 - - - - ร้อยละ 70 
ของ
เกษตรกร  
มีน่้าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน่้า
ใช้เพื อ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์น่้า 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 74 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี ยม หมู่ที  8 

เพื อเปิดทางระบาย
น่้า แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วม และใชส้ัญจร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี ยม  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 504,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. แก้ไขปญัหาน่้า
ท่วมขัง 
2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุงฝาย
น่้าล้น  หมู่ที  8 

เพื อประโยชน์ในการ
กักเก็บน่้าไว้ใช้
ส่าหรับการเกษตร 

ปรับปรุงฝายน่้าล้น 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าไวใ้ช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงคัน
คลอง หมู่ที  8 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงคันคลอง 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (จากฝาย
เชื อมต่อบ้าน 
ปอนางเหริญ) หมู่ที  8 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 75 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก  
หมู่ที  8 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 186,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน (แยกทางไปบ้าน
เชียงสา) หมู่ที  8 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนดิน  
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 76,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

48 โครงการว่างท่อ 
(คลองป่าโจด) หมู่ที  9 

เพื อขยายแนวเขต
การให้บริการน่้าให้
ทั วถึง และ
ครอบคลุมพื้นที ที ยัง
ไม่มีน้่าใช ้

วางท่อ (คลองป่าโจด)  
หมู่ที  ๙ 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 127,500 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) เส้นจากศาลา 
SML หมู่ที  8 เชื อมต่อ
กับต่าบลสะแกราช 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - - 300,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 76 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยสันติสุข) บ้าน
ดอนมะเฟือง หมู่ที  8 
ต่าบลเกษมทรัพย์  

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - 300,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก 
(สายเลียบคลอง
ธรรมชาติ) บ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที  8 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก (ตามแบบที 
ก่าหนด) 
 

- 200,000 - - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง  
ทุ่งงาม หมู่ที  9 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างสะพานข้าม
คลอง (ตามแบบที 
ก่าหนด) 

- - - - 295,000 ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุง
เหมืองดาด หมู่ที  9 

เพื อระบายน้่า  และเป็น
ทางผันน้่าในฤดูน้่า
หลาก  ช่วยบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย 

ปรับปรุงเหมืองดาด 
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน่้าใช้
ส่าหรับการเพาะปลูก
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 77 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที  9 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - - 200,000 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก (สายบ้าน
นายธีรพงษ์) หมู่ที  9 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
(ตามแบบที ก่าหนด) 

- - 22,500 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที  9 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตามแบบ
ที ก่าหนด) 

- - - 194,500 - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางท่าตะหลุ่ง) 
บ้านหนองศาลา หมู่ที  
1 ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- - 500,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 78 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายทางทุ่งตะวันออก
ด้านทิศเหนือ)  
บ้านท่าเยี ยม หมู่ที  3 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 
หินคลุกหนา 0.15 
เมตร 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางป่าประดา)  
บ้านท่าเยี ยม หมู่ที  3 
ต่าบลเกษมทรัพย์  
อ่าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  600.00 เมตร 
หนา   0.15 เมตร 

- - 1,100,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 79 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายทางทุ่งตะวันออก
ด้านทิศใต)้ บ้านหลุม
ข้าว หมู่ที  4 ต่าบล
เกษมทรัพย์ อ่าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว   850.00 เมตร 
หินคลุกหนา  0.15 
เมตร 

- - 350,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางบ้านนายเสก
สิทธิ์ มาสา่โรง) บ้าน
เก่านางเหริญ หมู่ที  5 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 960,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 80 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางนกออก-
หนองปล้อง ช่วงบ้าน
นางสวาท ปานสูงเนิน) 
บ้านโคกนางเหริญ หมู่
ที  7 ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 900,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

63 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางไปประปา
หมู่บ้าน) บ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที  8
ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

- - 960,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 81 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายทางทุ่งงาม)  
บ้านตะคร้อ หมู่ที  9 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
หินคลุกหนา  0.15 
เมตร 

- - 1,000,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทุง่งามดา้นทิศใต)้ 
บ้านตะคร้อ หมู่ที  9 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 900,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 82 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายทางเลียบคลอง
หัวสะพาน) บ้าน
เกษม หมู่ที  2 ต่าบล
เกษมทรัพย์ อ่าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร 
หินคลุกหนา 0.15 
เมตร 

- - 300,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายทาง
นกออก-หนองปล้อง 
(ช่วงบ้านเก่านาง 
เหริญ) หมู่ที  5 ต่าบล
เกษมทรัพย์ อ่าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ถนนกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

- - 900,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 83 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายทางบ้านนาย
อุดม โคกเกษม) บ้าน

หนองศาลา หมู่ที  1 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- - 300,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายทุ่งงาม) 
บ้านท่าเยี ยม หมู่ที  3 
ต่าบลเกษมทรัพย์  
อ่าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                                 หน้า | 84 
 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
ทางบ้านนางคนึง 
จันทนาสระน้อย) บ้าน
เก่านางเหริญ หมู่ที  5 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 800,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางเข้าบ้านนาย
สัญญา แตงเกษม)  
บ้านท่าเยี ยม หมู่ที  3 
ต่าบลเกษมทรัพย์ 
อ่าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 - - ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

รวม 71 โครงการ - - 1,750,000 2,430,000 20,141,500 2,343,000 295,000 - - - 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  
การเกษตร และอุตสาหกรรม 
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  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการต่อเติมอาคาร
วิสาหกิจชุมชน 
บ้านปอนางเหริญ  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีสถานที่ที่
เหมาะสม ในการ
ประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนบ้าน
ปอนางเหริญ 

ต่อเติมอาคารวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านปอนางเหริญ 
(ตามแบบที่ก าหนด)  
 

- - 189,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ  
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีสถานที่ที่
เหมาะสม ในการ
ประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชน 

กองช่าง 

2 โครงการจัดท าป้ายชื่อ
หมู่บ้าน บ้านหลุมข้าว 
หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านด้วยการ
จัดท าป้ายชื่อ
หมู่บ้านให้เด่นสง่า 
และสวยงาม 

จัดท าป้ายชื่อหมู่บา้น 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 120,000 - - ประชาชนในหมู่บา้น 
ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจ 

มีป้ายชื่อหมู่บ้าน เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน และเพื่อใหค้น
ต่างพื้นที่ที่เข้าใน
หมู่บ้านจะได้รู้เส้นทาง
และไม่หลงทาง 

กองช่าง 

3 โครงการจัดท าป้าย
ต าบล  
(ปากทางหนองปล้อง) 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ต าบล ด้วยการ
จัดท าป้ายชื่อต าบล
ให้เด่นสง่า และ
สวยงาม 

จัดท าป้ายชื่อต าบล 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 50,000 - - ประชาชนในต าบล 
ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจ 

มีป้ายชื่อต าบล เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ ์
และเพื่อให้คนต่าง
พื้นที่ที่เข้าในเขตต าบล
จะได้รู้เส้นทางและไม่
หลงทาง 

กองช่าง 
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  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดท าป้าย
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านด้วยการ
จัดท าป้ายชื่อ
หมู่บ้านให้เด่นสง่า 
และสวยงาม 

จัดท าป้ายชื่อหมู่บา้น 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 200,000 - - ประชาชนในหมู่บา้น 
ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจ 

มีป้ายชื่อหมู่บ้าน เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน และเพื่อใหค้น
ต่างพื้นที่ที่เข้าใน
หมู่บ้านจะได้รู้เส้นทาง
และไม่หลงทาง 

กองช่าง 

5 โครงการจัดท าป้าย
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านด้วยการ
จัดท าป้ายชื่อ
หมู่บ้านให้เด่นสง่า 
และสวยงาม 

จัดท าป้ายชื่อหมู่บา้น 
(ตามแบบที่ก าหนด)  

- - 120,000 - - ประชาชนในหมู่บา้น 
ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจ 

มีป้ายชื่อหมู่บ้าน เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน และเพื่อใหค้น
ต่างพื้นที่ที่เข้าใน
หมู่บ้านจะได้รู้เส้นทาง
และไม่หลงทาง 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ - - - - 679,000 - - - - - 
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  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมความรู้
เรื่องด าเนินงานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความเป็นอยู่ที่ดี
และสุขภาพดี 

จัดอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ 
ครัวเรือนพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ 
สุขภาพดี 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสินคา้ 
OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ 
และส่งเสริมการตลาด 
อื่นๆ 

๑.เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่าย
สินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 
๒.เพื่อเสริมสร้าง
รายได้และสร้าง
ความเข้มแข็งให้
สามารถพึ่งตนเองได้ 

ส่งเสริมสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สินค้า OTOP เพื่อเพิ่ม
รายได้ และส่งเสริม
การตลาด อื่นๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ 
ต่อรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชนในต าบล
สามารถเผยแพร่      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
สินค้าผลิตภัณฑ์ 
OTOP และมีช่องทาง
การจ าหน่ายสินคา้ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ระยะสั้นเพื่อลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ 

๑.เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 
๒.เพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ 

ด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพ เพื่อลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 5๐  
ของครัวเรือน 
เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ 

๑.ประชานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
๒.ปัญหาการวา่งงาน
ในชุมชนลดน้อยลง 
๓.ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 3 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
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  2.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง 
(จากบ้านปอนางเหริญ- 
ฝายล าเชียงสา)  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกคลอง 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์น้ า 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกสระน้ า
ในวัด หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกสระน้ าในวัด 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 215,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์น้ า 

กองช่าง 

3 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อท าการ 
เกษตรฤดูแล้ง หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 100 เมตร 

- - 215,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช ้
เพื่อการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์น้ า 

กองช่าง 

4 โครงการจัดท าแปลง
สาธิตทางการเกษตร 

เพื่อเป็นการแหล่ง
เรียนรู้ของเกษตรกร
ในการประกอบ
อาชีพเกษตรตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดท าแปลงสาธิต
ทางการเกษตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
เกษตรกร ต าบล
เกษมทรัพย์  
มีความพึงพอใจ 

กลุ่มเกษตรกรต าบล
เกษมทรัพย์ ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมในการ
ท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  2.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกคลอง 
(คลองหมูส)ี  หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองหมูส ี
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 487,500 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 160,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกคลอง
ล าเชียงสา  หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองล าเชียงสา 
หมู่ 5  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 350,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกคลอง
ล าเชียงสา ถึงฝายใหญ่ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองล าเชียงสา 
หมู่ 6 (ตามแบบที่
ก าหนด) 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการลอกเหมือง
บริเวณหนองม่วง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ลอกเหมืองหนองม่วง 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 9 โครงการ - - 60,000 60,000 1,987,500 360,000 60,000 - - - 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิตของประชาชน 
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  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน 

เพื่อเป็นการให้ 
บริการประชาชน 
นอกสถานที่และ
เป็นการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก 

ด าเนินโครงการอบต. 
เคลื่อนที่พบประชาชน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่มารบั
บริการมีความ 
พึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ทันกับ
ปัญหาความต้องการ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. 
กลุ่มอาชีพ และแกนน า
หมู่บ้าน อบต. 
เกษมทรัพย์ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
อสม. กลุ่มอาชีพ 
และแกนน า
หมู่บ้านให้มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

กลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. 
กลุ่มอาชีพ และแกนน า
หมู่บ้าน จ านวน 9 
หมู่บ้าน จ านวน 100 
คน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
อสม.กลุ่มอาชีพ และ
แกนน าหมู่บ้าน 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 2 โครงการ - - 30,000 230,000 230,000 230,000 230,000 - - - 
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  3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุประจ าปี  

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี 

จัดบริการตรวจสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน 
ในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน  

- - 20,000 - - ผู้สูงอายุที่ได้รับ
บริการตรวจ
สุขภาพ มีความ
พึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ปัญหาสขุภาพของ
ผู้สูงอายุลดลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการ คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่งทางสังคม  

เพื่อช่วยเหลือ 
และบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ให้กับผู้สงูอายุ คน
พิการ คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่งทางสังคม 

ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ  
คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง 
ทางสังคม  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ
จากการสุ่มส ารวจ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ  
คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่งทางสังคม มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบ 
บูรณาการ 

เพื่อพัฒนา
รูปแบบการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

ด าเนินตามโครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบบูรณาการ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 65 
ของจ านวน
ครัวเรือนในเขต
ต าบลเกษมทรัพย์ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่
ผู้สูงอายุ คน
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ  
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ
จากการสุ่มส ารวจ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  
มีขวัญ และก าลังใจ
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

5 โครงการสนับสนุนการ
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
คนพิการ  และป่วยเอดส์  

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ต าบลเกษมทรัพย์  
จ านวน  ๙ หมู่บ้าน 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ
จากการสุ่มส ารวจ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 5 โครงการ - - 45,000 55,000 75,000 55,000 55,000 - - - 
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  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  

ประชาชนตระหนัก 
ถึงโทษร้ายแรงของ 
ยาเสพติดและการดูแล
บุตรหลานของตนเอง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษา ท างานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

1.เพื่อสร้างรายได้
ช่วยเหลือครอบครัว 
2.เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3.เพื่อสร้างบทบาท
และพื้นที่สร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

ด าเนินการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา 
ท างานในช่วง 
ปิดภาคเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน/
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1.เด็กและเยาวชน  
มีรายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว 
2.เด็กและเยาวชน ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
อันเป็นการป้องกันการ
เข้าไปยุ่งเก่ียวกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
3.เกิดการสร้างบทบาท
และพื้นที่สร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 โครงการการป้องกัน 
การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
ในวัยรุ่น 

เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ของวัยรุ่น และมี
ทักษะในการปฏเิสธ
ต่อพฤติกรรมทีเ่สี่ยง
ต่อการด ารงชีวิต 

กลุ่มเยาวชน ในต าบล 
เกษมทรัพย์ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80  
ของเยาวชนที่ 
เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 

เยาวชนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและ
มีทักษะในการปฏเิสธ
ต่อพฤติกรรมทีเ่สี่ยงต่อ
การด ารงชีวิต 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
เยาวชน ให้มีทักษะ
ความสามารถในการ
ท างานเป็นกลุ่มเป็น
ทีม สร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนได้ 

แกนน าเยาวชนต าบล
เกษมทรัพย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของเยาวชนที่ 
เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 

เยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจและ
ทักษะในการท างาน
เป็นทีม และ
สร้างสรรค์กจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและชุมชน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

5 โครงการเสริมครอบครัว
อบอุ่นสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรัก
ความเขา้ใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว 
 

สมาชิกครอบครัว 
ประกอบด้วย พ่อ  
แม่ ลูก 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80  
ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 

สมาชิกครอบครัว (พ่อ 
แม่ ลูก) ได้รับความรู้
และเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ความรู้เร่ือง
ความส าคัญของ
ครอบครัวและได้ท า
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกัน 
 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการยุติความรุนแรง
ในเด็ก สตรี และ
ครอบครัว 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง
ความรุนแรงในพื้นที่ 
ซึ่งสามารถน าไปสู่
การวิเคราะห์ปัญหา 
และแผนด าเนิน การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว 

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน 
ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 
อาสาสมัคร  
และกลุ่มสตรี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

สามารถสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัด 
เก็บข้อมูลความตระหนัก 
และความร่วมมือแก่กลุ่ม 
เป้าหมายในการป้องกัน 
เฝ้าระวังความรุนแรงใน
พื้นที่ ซึ่งสามารถน าไปสู่
การวิเคราะห์ปัญหาและ 
แผนด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

7 โครงการสภาเด็ก 
และเยาวชน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ใน
การป้องกันยาเสพ
ติด ป้องกันโรค 
ติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ์ และการ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

เด็กและเยาวชน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนที่
ผ่านการอบรมมี
ความรู้ในการป้องกัน 
ยาเสพติด ป้องกัน
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร  
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้ใน
การป้องกันยาเสพติด 
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการ
ป้องกันการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร  

 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 7 โครงการ - - 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 - - - 
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  3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังแก้ไข
และป้องกันปัญหา
โรคติดต่อและ 
โรคไม่ติดต่อ 

เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
การมีสุขอนามัยที่ดี
และมีส่วนร่วมใน
การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อและ 
โรคไม่ติดต่อ 

จ านวนหลังคาเรือน 
ในเขตต าบล 
เกษมทรัพย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหลังคาเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในชุมชน
เห็นความส าคัญของ
การมีสุขอนามัยที่ดี
และมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อและ 

2. โรคไม่ติดต่อ 
 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อส่งเสริมให้   
แกนน าและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานควบคุม
โรคในระดับ
หมู่บ้าน 

 หมู่บ้านในต าบล 
 เกษมทรัพย์  
 จ านวน 9 หมู่บ้าน 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  หมู่บ้าน/ชุมชน  
 มีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ครอบคลุม 100%  

1. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานควบคุม
โรคและแกนน าชุมชน
มีความเข้มแขง็ในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
แบบยั่งยืน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพิษสุนัขบา้ 

เพื่อให้ประชาชน
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและเป็น
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคให้กับ
ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคและ
ผู้สัมผัสโรค 

รณรงค์และด าเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมว 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนสุนัข 
และแมว 
ตามโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
ของทั้งหมด 

เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
ในพื้นที่น้อยลง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการด าเนินงานตาม
แนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุ 

เพื่อด าเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินงานตาม
โครงการฯ ครอบคุลม
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต. 
เกษมทรัพย์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินงาน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรม
พระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

ด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต. 
เกษมทรัพย์  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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   3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสขุของ
สถานีอนามัยที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการให ้
บริการด้าน
สาธารณสุข 
ส าหรับสถานี
อนามัย/
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบลทีถ่่ายโอน
ให้แก่ อปท. 

สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการใหบ้ริการ
ด้านสาธารณสขุ 
ส าหรับสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบลที่ถ่ายโอน
ให้แก่ อปท. 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90  
ของประชาชน 
ที่รับบริการ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การให้บริการด้าน
สาธารณสขุส าหรับ
สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

7 สนับสนุนการด าเนินงาน
ในการพัฒนางาน
สาธารณสขุมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.)  
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต อบต.
เกษมทรัพย์ ได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ
เบื้องต้นตามหลักการ
ด าเนินงานสาธารณสุข
มูลฐาน 

67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 
จากการสุ่มส ารวจ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

1. เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
พื้นที่สาธารณะใน
เขตของตนเอง  
2.เพื่อสร้างจิต 
ส านึกของ
ประชาชนในพื้นที่
ในการรักษาความ
สะอาด  

1. จัดกิจกรรมรณรงค์
ชมชนปลอดขยะ สร้าง
การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาความ
สะอาด 
2. จัดท าเอกสารและ
สื่อประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับขยะ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
มีส่วนร่วม 
ในโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

1. ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการดูแลพื้นที่
สาธารณะร่วมกัน 
2. ประชาชน
ตระหนักและให้
ความส าคญัในการ
รักษาความสะอาด
ในชุมชน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 8 โครงการ - - 417,500 1,417,500 1,417,500 1,417,500 1,417,500 - - - 
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  3.5 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหแ้ก่ผู้สูงอาย ุ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ 
เบี้ยยังชีพ 

5,604,000 5,900,000 6,200,000 6,500,000 6,500,000 ร้อยละ 70  
ของผู้ที่ได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่คนพิการ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ 
เบี้ยยังชีพ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 70  
ของผู้ที่ได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

คนพิการที่ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ 
เบี้ยยังชีพ 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ร้อยละ 70  
ของผู้ที่ได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อสนับสนุน งบ 
ประมาณให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ฯ ด าเนินการด้าน
การดูแลสุขภาพ
ประชาชน  

สนับสนุนงบประมาณให้
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ ด าเนินการด้าน
การดูแลสุขภาพประชาชน 
ตามระเบียบกองทุนและ 
สปสช.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90  
ของประชาชน 
ที่รับบริการ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 4 โครงการ - - 6,946,000 7,242,000 7,542,000 7,842,000 7,842,000 - - - 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณ ีและกีฬา 
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  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
กิจกรรมรัฐพิธี  
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปักธงชัย 

อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อด าเนินกิจกรรม
รัฐพิธี ให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ปักธงชัย 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมรัฐพิธี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล
เกษมทรัพย์ อ าเภอ 
ปักธงชัย ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมรัฐพิธี 
ต่าง ๆ  
 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
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  4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัดสพฐ.
(โรงเรียนวัดหลุมข้าว  
และโรงเรียนบ้าน 
นางเหริญ) 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
ให้สมวัย 

อุดหนุนงบประมาณ 
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนวัด 
หลุมข้าวและโรงเรียน
บ้านนางเหริญ 

850,000 900,000 900,000 900,000 900,000 เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่
สมบูรณ์ตามวัย 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
อบต.เกษมทรัพย์ และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตอบต.เกษมทรัพย์ 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
ให้สมวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัด อบต.เกษมทรัพย์  
และโรงเรียนสังกัด  
สพฐ.  ได้แก่โรงเรียนวัด
หลุมข้าวและโรงเรียน
บ้านนางเหริญ 

420,000 530,000 550,000 580,000 600,000 ร้อยละของเด็กเล็ก
และเด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ 
ที่สมวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 โครงการกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูค้วามสามารถ
ของเด็ก 

เด็กในเขตพื้นที่ อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กได้ตระหนักใน
หน้าที่ของตนเอง 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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  4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อชี้แนะแนวทาง
ปฏิบัติแก่ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 โครงการจัดซื้อโต๊ะอ่าน
หนังสือท ากิจกรรม
แบบวงกลม 

เพื่อส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก 

จัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือท า
กิจกรรมแบบวงกลม 

20,000 - - - - ร้อยละ80ของเด็ก
ที่สนใจการอ่าน 
 

เด็กเกิดนิสัยรักการ
อ่านและสนุกกับการ
เรียน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 โครงการฝึกศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานที่ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ไปทัศนศึกษานอก
สถานที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กได้รับการ
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

7 โครงการติดต้ัง 
กันสาดศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อป้องกันแสงแดด
และป้องกันน้ าฝน 

ติดต้ังกันสาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- 50,000 - - - ร้อยละ 80 
ของเด็กมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

เด็กมีความปลอดภัย
และสะดวกมากขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ในห้องพยาบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีห้อง
พยาบาลไวส้ าหรับ
เด็กที่ป่วยเมื่อเวลา
มาเรียน 

จัดซื้ออุปกรณ์ในห้อง
พยาบาลศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

- 30,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอุปกรณ์ในห้อง
พยาบาลเด็กที่ได้
มาตรฐาน 

สามารถบรรเทา
อาการและพักไข้
ส าหรับเด็กที่ป่วย 
เมื่อมาโรงเรียน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล้ า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยทุธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา และ 7 ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว  
    ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
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  4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อใช้สื่อในการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนรู้ที่ทันสมัย 

80,000 - - - - จ านวนการเรียน
การสอน 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ฝึก
ทักษะจากสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10 โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
อบต.เกษมทรัพย์ 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการ
แก่เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเกิดทักษะด้าน
วิชาการ 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของเด็กมี
ทักษะด้านวิชาการ 

ผู้เรียนเกิดทักษะด้าน
วิชาการ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

11 โครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  
ท้องถิ่นไทย 
ผ่านการเล่น   

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย 

สนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา 

- 30,000 50,000 - - ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยมี
พัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัย 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล้ า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยทุธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา และ 7 ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว  
    ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
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  4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้
เจริญเติบโตสมวัย 
2.เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
อุปกรณ์ การเรียน
การสอน 
ที่เพียงพอต่อการ 
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนส าหรับสนับ 
สนุนอาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย ์
2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับ 
สนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(รายหัว) 
3. เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 
- จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) ดังนี ้
3.1 ค่าหนังสือเรียน   
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

320,800 400,700 409,200 414,300 419,300 1.เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่สมบูรณ์
ตามวัย 
2.ร้อยละของเด็ก
เล็กที่ได้รับการสื่อ
ในจัดการเรียน
การสอนที่ครบ
ครัน 
 

1.เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่สมวัย 
2.เด็กเล็กมีอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่
เพียงพอ 
3.เด็กเล็กมี
แบบเรียนเพียงพอ
เหมาะสม 
 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รวม 12 โครงการ - - 1,753,800 2,018,700 1,987,200 1,972,300 1,997,300 - - - 

   



รายละเอียดโครงการพฒันา 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล้ า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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    ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
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  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
บทบาทสตรี แม่บา้น 
ในงานเฉลิมฉลองในวัน
แห่งชัยชนะท่านท้าวสุร
นารี และอื่นๆ 

เพื่อส่งเสริมบทบาท
สตรี แม่บ้าน ในงาน
เฉลิมฉลองในวันแห่ง
ชัยชนะท่านท้าวสุร
นารี และอื่นๆ 

ส่งเสริมบทบาทสตรี 
แม่บ้าน ในงานเฉลิม
ฉลองในวันแห่งชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารี และ
อื่นๆ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สตรีต าบล 
เกษมทรัพย์ 
พึงพอใจ  
ร้อยละ 70 

สตรี แม่บ้าน  
ต าบลเกษมทรัพย์ ได้มี
บทบาทในการรว่ม
เฉลิมฉลองในวันแห่ง
ชัยชนะท่านท้าวสุร
นารี และอื่นๆ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 อุดหนุนให้แก่กลุ่มสตรี
ต าบลเกษมทรัพย์  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

พัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สตรี แม่บ้าน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
ร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจ 

สตรี แม่บ้าน 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 2 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล้ า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
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  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปฏิบัติธรรม
วันส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา หมู่ที่ 5 

เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- 10,000 - - - ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วมท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา
และอนุรักษ์สาน
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 การปฏิบัติธรรมหัน
หน้าเข้าวัด หมู่ที่ 8 

เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนปฏบิัติธรรม
หันหน้าเข้าวัด   

- - 10,000 - - ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วมท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา
และอนุรักษ์สาน
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา 

เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วมท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 โครงการอบรมการ
สร้างคุณธรรม-
จริยธรรมแก่เยาวชน
และประชาชน 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริธรรมให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
ปราชญแ์ละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ปราชญ์
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมปราชญ์และภูมิ
ปัญญาด้านต่างๆ 

- - 10,000 - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริมปราชญ์และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 โครงการเยาวชน 
เกษมทรัพย์รักท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจและ
สร้างจิตส านึกให้รัก
และหวงแหนท้องถิ่น 

เยาวชนต าบล 
เกษมทรัพย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 ของ
เยาวชนต าบล
เกษมทรัพย์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เยาวชนมีความรู ้
ความเขา้ใจ รัก และ
หวงแหนท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

7 โครงการจัดแข่งกีฬา
ปักธงชัยคัพ 

เพื่อปลูกฝังและจูงใจ
ประชาชนใหห้ันมา
สนใจการออกก าลัง
กายและใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์ 

เข้าร่วมการจัดการ
แข่งขันกีฬาปักธงชัยคัพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ของ
ประชาชนที่เขา้
ร่วมกับการแข่งขัน 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาในทุกชุมชนและมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีระหว่าง
องค์กร 

แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80ของ
พนักงานสมาชิก
เข้าร่วมการแข่งขัน 

เกิดความสามคัคี
ระหว่างองค์กร 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจเล่น
กีฬา  ห่างไกลยา
เสพติด 

จัดการแช่งชันกีฬาอง
เยาวชน/ประชาชนทั้ง 9  

หมู่บ้าน 

80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80ของ
ผู้เข้าร่วมการแขขัน
ของกีฬาแต่ละ
ประเภท 

ประชาชนสนใจกฬีา
มากขึ้น  มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ซ้อมมวย  
(มวยไทย) หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจ 
เล่นกีฬา ห่างไกล 
ยาเสพติด 

สนับสนุนอุปกรณ์ซ้อม
มวย (มวยไทย) หมู่ที่ 6 

- - - 20,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่มาออก
ก าลังกาย 

ประชาชนสนใจการ
เล่นกีฬามากขึ้น  
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

11 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาประจ าศูนย์กีฬา 
อบต.เกษมทรัพย์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี
อุปกรณ์ในการ 
เล่นกีฬา 

ซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ า
ศูนย์กีฬา อบต. 
เกษมทรัพย์ 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มาออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาในการเล่นกีฬา
มากขึ้น   

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

12 โครงการก่อสร้างลาน
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ พร้อม
เครื่องออกก าลังกาย  
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เล่นกีฬา
และออกก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล 
เกษมทรัพย์ 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. ประชาชนสนใจ
การเล่นกีฬามากขึ้น 
๒.ห่างไกลจาก 
ยาเสพติด 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการจัดกิจกรรม
งานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช 

เพื่อเป็นการจ าหน่าย
และเผยแพร่ของดี
ประจ าต าบลและ
อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

การจัดกิจกรรมงานผ้า
ไหมปักธงชัยของต าบล
เกษมทรัพย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อการ
จัดงานผ้าไหมและ
ของดีเมืองโคราช 

สินค้าของ 
ดีประจ าต าบลได้
เผยแพร่ไปสู่สากล 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

14 โครงการจัดกิจกรรม 
วันลอยกระทงต าบล
เกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบทอดประเพณีอัน
ดีงามไว้ 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ต าบลเกษมทรัพย์ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อการ
จัดกิจกรรม 

ประชาชนได้สืบทอด
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

15 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
ต าบลเกษมทรัพย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณีอัน
ดีงาม 

กิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ต าบลเกษม
ทรัพย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อจัด
ประเพณีสงกรานต์ 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

16 โครงการกิจกรรม
บวงสรวงท่านท้าว 
สุรนารี (จ าลอง) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณีอัน
ดีงาม 

การจัดกิจกรรม
บวงสรวงท่านท้าวสุรารี
(จ าลอง) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
จัดการจัดกิจกรรม 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการกิจกรรมฉลอง
วันแห่งชัยชนะของ 
ท่านท้าวสุรนาร ี

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณี 
อันดีงาม 

การจัดกิจกรรม
บวงสรวงท่านท้าวสุราร ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
จัดกิจกรรมฉลอง
ท้าวสุรนาร ี

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18 โครงการประเพณี 
งานลอยแพ หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนได้
สืบสานประเพณีอัน
ดีงามสืบไป 

การจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยแพหมู่ที่ 6 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อจัด
กิจกรรมประเพณี
ลอยแพ 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รวม 18  โครงการ - - 440,000 450,000 780,000 530,000 510,000 - - - 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
และการบริหารจัดการที่ด ี
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เลือกต้ังซ่อมสมาชิก
ท้องถิ่น 

1. เพื่อจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณี
ครบวาระหรือแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
2. เพื่อส่งเสริม0
และสนับสนุนให้
ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย  

จัดการเลือกต้ังตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด กรณี
ครบวาระหรือแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

150,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน 
มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. จัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
กรณีครบวาระหรือ
แทนต าแหน่งที่ว่าง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการค่าใช้จา่ยศูนย์
ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือ
การจ้าง ระดับอ าเภอ 

เพื่อใหศู้นย์ข้อมูล
ข่าวสารซื้อหรือการ
จ้างระดับอ าเภอ 
ด าเนินงานด้วย
ความเรียบร้อย 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการค่าใช้จา่ยศูนย์
ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือ
การจ้าง ระดับอ าเภอ 

10,000 10,000 10,000 10,000 - ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อ
หรือการจ้างระดับ
อ าเภอ ด าเนินงานด้วย
ความเรียบร้อย 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแนวนโยบาย
แห่งรัฐ 

เพื่อด าเนินการตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ 
ข้อสั่งการให้ด าเนิน 
การจากรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี 
จังหวัด อ าเภอ  

ด าเนินการตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ
กิจกรรมที่ อบต.
สามารถด าเนินการ
ตามแนวนโยบาย
แห่งรัฐได้ 

การด าเนินการตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ 
ข้อสั่งการให้ด าเนิน 
การจากรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี จังหวัด 
อ าเภอ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา  
และผู้น าท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถใน
การบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อ
บริการประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู ้
แกผู่้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา  และผู้น า
ท้องถิ่น และ/หรือศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

1. มีความรูค้วาม
เข้าใจการปฏิบัติงาน
ได้ดีขึ้น 
2. สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
3. บริการประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติงาน 

1. เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมและวิธีการ
ท างานที่สุจริต
โปร่งใสของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
สังกัด อบต. 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้
พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ให้แกค่ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ 

80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู ้
ความเขา้ใจ 
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ผู้เข้ารับการอบรม         
มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. ผู้เข้ารับการอบรม   
มีพฤติกรรมและวิธีการ
ท างานที่สุจริตโปร่งใส        

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

6 โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่มี
ความประสงค์จะ
ช าระภาษี แต่ไม่
สามารถมาช าระ
ภาษีที่ส านักงาน 
อบต.เกษมทรัพย์ได้ 

ให้บริการรับช าระภาษี 
ที่บ้านหรือส านักงาน
ของผู้เสียภาษี  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดเก็บภาษี 
ได้เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

สามารถจัดเก็บภาษี 
ได้ครบถ้วนและ
รวดเร็ว 

กองคลัง 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1. เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงาน ของ 
อบต.เพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
โดยสะดวกรวดเร็ว 
2. เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมได้อย่าง
มีประสิทธิผลและ
เป็นธรรม 

จัดท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน  
ให้ถูกต้อง ครบถว้น 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของ อบต.เกษมทรัพย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ด าเนินการได้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. อบต.มีแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ที่เป็นปัจจุบัน 
2. การจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมได้
อย่างถูกต้องและ 
เป็นธรรม 

กองคลัง 

8 โครงการส ารวจและ
จัดท าบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสรา้ง 

เพื่อส ารวจและ
จัดท าบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตาม พรบ.
ภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 
2562 

เพื่อน าเข้าข้อมูลจาก
การส ารวจมาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการ
ประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

- - 15,000 15,000 15,000 สามารถน าเขา้
ข้อมูล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

อบต.ได้รับข้อมูลจาก
การส ารวจที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างได้อย่าง
ถูกต้องและครบถว้น 

กองคลัง 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น 

เพื่อให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์มีความรู้
ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น 

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า และพนักงาน
จ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ มีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 9  โครงการ - - 765,000 1,055,000 1,070,000 1,070,000 1,060,000 - - - 
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  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางและ 
จัดท าผังเมือง  

1. เพื่อวางแนว
ทางการพัฒนาเมือง
หรือชุมชนให้มี
ระเบียบ 
2. เพื่อให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ 
อยู่อาศัย 

ด าเนินโครงการวางและ 
จัดท าผังเมือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความส าเร็จ
ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ท าให้ชุมชนมีความ
สวยงาม เจริญเติบโต
อย่างมีระเบียบ 
แบบแผนและ 
ถูกสุขลักษณะ 
 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทัน
ต่อเหตุการณ์ 

ด าเนินการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 90,000 - - ระดับความส าเร็จ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับข่าวสารและ
ข้อมูลจาก อบต.  
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์ 

กองช่าง 
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  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทัน
ต่อเหตุการณ์ 

ด าเนินการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - - 50,000 - ระดับความส าเร็จ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับข่าวสารและ
ข้อมูลจาก อบต.  
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์ 

กองช่าง 

4 โครงการถมสระ
สาธารณะประโยชน์  
หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาสถานที่
ให้มีความเหมาะสม
ในการจัดบริการ
สาธารณะให้กบั
ประชาชน 

ถมสระสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 1 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

 - 266,000 - - ความพึงพอใจ  
ของประชาชน 
ที่รับบริการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

มีสถานที่ที่เหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมและ
จัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

กองช่าง 

5 โครงการถมดินที่
สาธารณะ (บริเวณศาลา
ประชาคม) หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาสถานที่
ให้มีความเหมาะสม
ในการจัดบริการ
สาธารณะให้กบั
ประชาชน 

ถมดินที่สาธารณะ 
(บริเวณศาลาประชาคม)  
หมู่ที่ 2  
(ตามแบบที่ก าหนด) 

- - 150,000 - - ความพึงพอใจ  
ของประชาชน 
ที่รับบริการ
สาธารณะ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

มีสถานที่ที่เหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมและ
จัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 50,000 50,000 556,000 100,000 50,000 - - - 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การการพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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   6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละ
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้รถ ใช้
ถนนในช่วงเทศกาล 

ปีละ 2 ครั้ง 
1.เทศกาลปใีหม ่
2.เทศกาลสงกรานต์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

สามารถป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้รถ ใชถ้นน
ในช่วงเทศกาล 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ในพื้นที่ อบต. 
เกษมทรัพย์ 

เพื่อด าเนินงาน 
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ที่อาจเกิดขึ้นในเขต
พื้นที่ อบต. 

จ านวน 9 หมู่บ้าน  
(หมู่ที่ 1 - 9) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต.เกษมทรัพย์ 
ได้รับการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้อย่าง
ทันท่วงที 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 โครงการสนับสนุน
งบประมาณให้แกศู่นย์
ช่วยเหลือประชาชน
อ าเภอปักธงชัย 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอ าเภอ 
ปักธงชัย 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอ าเภอ 
ปักธงชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของความส าเร็จ 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.เกษมทรัพย์ 
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ อปพร. อบต.
เกษมทรัพย์ 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ของศูนย์ อปพร. 
อบต.เกษมทรัพย์ 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สนับสนุนศูนย์ อปพร. 
อบต.เกษมทรัพย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

กิจกรรมของศูนย์  
อปพร. อบต. 
เกษมทรัพย์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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   6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ผู้รับบริการที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับบริการที่มี
มาตรฐาน อย่าง
ทันท่วงที 

สนับสนุนหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยประจ าต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.เกษมทรัพย์ 
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

6 โครงการฝึกอบรมและ
อบรมทบทวน อปพร. 

เพื่อให้สมาชิก  
อปพร.มีความรู้
ความเขา้ใจในทักษะ 
และความสามารถ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ฝึกทบทวน อปพร. 
และฝึกอบรม อปพร.
ใหม ่ 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในบทบาท
ภารกิจงาน  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

สมาชิก อปพร. มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจงาน 
อปพร.ย่ิงขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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  6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบบรรทุกน้ า 

1. เพื่อใช้ในการ
แจกจ่ายน้ าให้กบั
ประชาชนในกรณี
ภัยแล้ง 
2. เพื่อล าเลียงน้ า
ช่วยดับเพลิงในกรณี
ที่เกิดเพลิงไหม้ 
3. เพื่อฉีดล้างถนน 
รดน้ าต้นไม้ และ
งานอื่น ๆ ตาม
อ านาจหน้าที ่

จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ (ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ) 

- - 2,500,000 - - ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

1. ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 7  โครงการ - - 890,000 1,040,000 3,390,000 890,000 890,000 - - - 
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  6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าป้าย
บอกทาง ป้ายจัด
ระเบียบชุมชน 

1. เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุจากการ 
จราจรภายในต าบล 
2. เพื่อจัดให้มีป้าย
จราจรขึ้นในต าบล 
3. เพื่อจัดระเบียบ
การจราจรในต าบล 
4. เพื่อให้ประชาชน
ได้เรียนรู้ด้านกฎ
จราจรจากป้ายจราจร 

จัดท าป้ายบอกทาง 
ป้ายเตือนจราจร 
สัญญาณไฟจราจร 
ต่าง ๆ บริเวณจุดเสี่ยง 
ในต าบลเกษมทรัพย์  

- - 250,000 - - ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. ลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรภายในต าบล 
2. การจราจรในต าบล
มีระเบียบ 
3. ประชาชนได้เรียนรู้
ด้านกฎจราจรจากป้าย
จราจร 

กองช่าง 

2 โครงการจัดซื้อรถ
กระเช้าไฟฟ้า
อเนกประสงค์ 

เพื่อใช้ในการดูแล
รักษา ซ่อมบ ารุง 
ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างที่ อบต. 
รับผิดชอบ และ
สนับสนุนตาม
ภารกิจของอบต. 

จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า
อเนกประสงค์ รถยนต์
บรรทุก 6 ล้อ 
เคร่ืองยนตด์ีเซล มีก าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 130 
แรงม้า ตดิตัง้ติดตั้งเครน 
ไฮดรอลิก ยกสงูได ้
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

2,500,000 - - - - ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
จากการสุ่มส ารวจ 

1. ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ภารกิจของ อบต.
ด าเนินการส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - 2,500,000 - 250,000 - - - - - 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และพลงังาน 
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  7.1 แผนงานการเกษตร   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียติ 

1. เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ให้กับชุมชนและ
พื้นที่สาธารณะ 

ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้
ประดับ บริเวณภายใน
พื้นที่ต าบลเกษมทรัพย์ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

1. เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับ
ชุมชนและพื้นที่
สาธารณะ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการปลูกป่าเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

1. เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มา 
มีส่วนร่วมในการ
ปลูกป่า และดูแล
รักษาป่า 

1.หน่ึงหมูบ่้าน หน่ึงป่า
ชุมชน 
2.ปลูกป่าทดแทนปลีะ 
200 ต้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณอ์ย่างยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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 7.1 แผนงานการเกษตร   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการท้องถิ่นอาสา 
“สร้างป่า รักษ์น้ า” 

1. เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ให้กับชุมชนและ
พื้นที่สาธารณะ เพื่อ
เป็นแหล่งต้นน้ าใน
การอุปโภค บริโภค
และท าการเกษตร 
3. เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการ
ปกครองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง ร่วมกับ
ประชาชนและภาคเอกชน 
ในพื้นที่ร่วมปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90   
มีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วม
โครงการ 

1. เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับ
ชุมชนและพื้นที่
สาธารณะ 
3. ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณอ์ย่างยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดบัอทุยานธรณีโคราชสูอุ่ทยานธรณโีลก 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่10 ยุทธศาสตรด์้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และพลังงาน 
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 7.1 แผนงานการเกษตร   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.) 

เพื่อร่วมสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระ
ราช ด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เป็นกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ดังนี ้
1. ส ารวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร และจัดท า
บัญชีรายชื่อพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที ่
พร้อมภาพถ่าย 
2. จัดท าแปลงปลูกพืชสมุนไพรที่มีใน
พื้นที่ชุมชนสาธารณะ หรือพื้นที่ส่วน
บุคคลที่ยินยอมให้ใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะ พร้อมป้ายชื่อและสรรพคุณ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
3. จัดตั้งศูนย์รวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพร
ในท้องถิ่นในลักษณะธนาคารเมล็ด
พันธ์ุพืช โดยรวบรวมเมล็ดพันธ์ุ ต้น
กล้า ไว้เป็นหมวดหมู่พร้อมชื่อและ
สรรพคณุ เพื่อเผยแพร่ให้ศึกษาข้อมูล
และจ าหน่ายให้ผู้สนใจ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  
ของพืชสมุนไพร 
ในต าบล 
เกษมทรัพย์ 

อบต.เกษมทรัพย์ มี
ความรูค้วามเข้าใจใน
การส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
และสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเนินงาน
ขยายผลไปสู่
ประชาชนและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชนและท้องถิ่นได้
อย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 4  โครงการ - - 35,000 75,000 75,000 75,000 75,000 - - - 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ส าหรับ  

โครงการที่เกินศักยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
(แบบ ผ.02/1) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
พื้นที่รับ-ส่งน้้า
ชลประทาน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้ส้าหรับ
การเกษตรและ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่ 

ขยายพื้นที่รับ-ส่งน้้า
ชลประทาน หมู่ที่ 1 

- - 3,000,000 - - ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

มีแหล่งน้้าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ 

สนง.
ชลประทาน 

จังหวัด
นครราชสีมา 

2 โครงการขยายเขต
พื้นที่รับ-ส่งน้้า
ชลประทาน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้ส้าหรับ
การเกษตรและ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่ 

ขยายพื้นที่รับ-ส่งน้้า
ชลประทาน หมู่ที่ 5 

- - 3,000,000 - - ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

มีแหล่งน้้าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ 

สนง.
ชลประทาน 

จังหวัด
นครราชสีมา 

3 โครงการขยายเขต
พื้นที่รับ-ส่งน้้า
ชลประทาน  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้ส้าหรับ
การเกษตรและ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่ 

ขยายพื้นที่รับ-ส่งน้้า
ชลประทาน หมู่ที่ 9 

- - 3,000,000 - - ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

มีแหล่งน้้าเพื่อเสริม
การเกษตร และ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ 

สนง.
ชลประทาน 

จังหวัด
นครราชสีมา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเท้า  
(จากวัดหนองศาลา
เข้าบ้านเกษม)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างสะพานทางเท้า 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 

- - - - 2,500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

5 โครงการขุดลอก 
บึงหนองศาลา  
หมู่ที่  1 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การเก็บกักน้้า 
 

ขุดลอกบึงหนองศาลา 
(ตามแบบที่ก้าหนด) 

- - 800,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

คูคลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติสามารถเก็บ
กักน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนง.
ชลประทาน 

จังหวัด
นครราชสีมา 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) (สาย
บ้านดอนมะเฟืองไป
เชียงสา) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ตามแบบที่ก้าหนด) 

- - - 2,880,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมสร้าง 
ผิวทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (จากที่พัก
สายตรวจต้าบลเกษม
ทรัพย์ ถึง ทล.304) 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา 

ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ตามแบบที่ก้าหนด) 

- - - - 5,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้าน 
ปอนางเหริญ หมู่ที่ 6 
ต้าบลเกษมทรัพย์ ถึง
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 
ต้าบลสะแกราช) 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
(ตามแบบที่ก้าหนด) 

- - - 3,000,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านดอน
มะเฟือง หมู่ 8 ถงึ
บ้านเชียงสา หมู่ 6 
ต.สะแกราช) 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
(ตามแบบที่ก้าหนด) 

- - 1,000,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางบ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 1  
ต้าบลเกษมทรัพย์ 
ถึงบ้านโคกขุนละคร 
หมู่ท่ี 7 ต้าบลส้าโรง 
อ้าเภอปักธงชัย 
จังหวดันครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางบ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 1  
ต้าบลเกษมทรัพย์ ถึง 
บ้านโคกขุนละคร หมู่ท่ี 7 
ต้าบลสา้โรง (ตามแบบที่
ก้าหนด) 

- - - 4,500,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ.
นครราชสีมา 

11 โครงการก่อสร้าง
ระบบสูบน้้าดิบบ้าน
ปอนางเหริญ  
หมู่ที่ 6 เข้าสระ
หนองม่วง บ้านโคก
นางเหริญ หมู่ที่ 7 
ต้าบลเกษมทรัพย์  
 

เพื่อเป็นแหล่ง
น้้าใช้ในการ 
เกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้างระบบสูบน้้าดิบ
บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ 6 
เข้าสระหนองม่วง บ้าน 
โคกนางเหริญ หมู่ที่ 7  
(ตามแบบที่ก้าหนด) 

- 1,500,000 1,500,000 - - ร้อยละ 70 
ของ
เกษตรกร  
มีน้้าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการเกษตรและ

เลี้ยงสัตว์น้้า 

สนง.
ชลประทาน 

จังหวัด
นครราชสีมา 

รวม 11 โครงการ - - - 1,500,000 12,300,000 10,380,000 7,500,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลือ่มล  า เพื่อยกระดบัสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว การเกษตร และอตุสาหกรรม 

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณ
รอบบึงหนองศาลา 
หมู่ที่ 1 

1. เพื่อพัฒนาบึงหนองศาลา
ให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว
และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่
ส้าคัญของต้าบลเกษมทรัพย์ 
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้าง
ภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ สวยงาม ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงที่ท้าให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น  
3. เพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่
บริเวณบึงหนองศาลาให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
 

ปรับปรุงพัฒนาภูมทิัศน์
บึงหนองศาลา หมู่ที่ 1 
ภายใต้แนวคิด “คง
สภาพบึงน้้าสาธารณะ
ประโยชน์ ที่เอ้ือต่อ
กิจกรรมที่หลากหลาย 
โดยค้านึงถึงการรักษา
สภาวะสมดุล ทั้ง
ทางด้านกายภาพ 
ชีวภาพ ชุมชนและ
เสน่ห์ของหนองน้้า
ธรรมชาติ” 

- - 1,500,000 - - ประชาชน
ในต้าบล
เกษมทรัพย์ 
มีความ 
พึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
 

1. บึงหนองศาลา
เป็นศูนย์กลาง
ท่องเที่ยวและพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจที่
ส้าคัญของต้าบล
เกษมทรัพย์ 
2. มีพื้นที่สีเขียว  
ภูมิทัศน์น่าอยู่ 
สวยงาม ท้าให้
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 
3. สามารถพัฒนา 
การใช้พื้นที่บริเวณ
บึงหนองศาลา  
ให้เกิดประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจ 

อบจ.
นครราชสีมา 

รวม 1 โครงการ - - - - 1,500,000 - - - - - 
 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
(แบบ ผ.03) 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ป้าย "ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์" 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามท่ี อบต.ก าหนด) 

- 10,000 10,000 - - ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

2 แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  
(ราคาตามท้องตลาด) 
 

- - 7,500 7,500 - ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

3 แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- - 50,000 50,000 - ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

4 แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 55x60x85-95 ซม. 
มีพนักพิง โครงขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม มีล้อเล่ือน พร้อม
ปรับระดับได้ จ านวน 6 ตัว 
(ราคาท้องตลาด) 

- - 15,000 - - กองคลัง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 จอ  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- - 2,800 - - กองคลัง 

6 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เ ค รื่ อ ง คอ มพิ ว เ ต อร์ โ น้ ตบุ๊ ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 22,000 - - - กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟขนาด ๘๐๐ VA 
(๔๐๐ Watts) จ านวน ๔ เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 10,000 - - - กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                              หน้า | 134 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 
จ านวน ๑ เครื่อง  (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

- 8,900 - - - กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
60x67x95 เซนติเมตร  
แบบเบาะหนัง  มีพนักพิง   
มีล้อเล่ือน พร้อมปรับระดับได้ 
จ านวน 4 ตัวๆ (ราคาท้องตลาด) 

- 8,000 - - - กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาด 3 ฟุต 
ประตูเป็นกระจก กุญแจล๊อคตรง
กลางได้สองประตูพร้อมกัน  
ช้ันวางเสริมคานเหล็ก2 ช้ัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 88x40.7x88 
เซนติเมตร จ านวน ๑ ตู้  
(ราคาท้องตลาด) 

- 6,200 - - - กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พัดลมต้ังพื้น ใบพัดขนาด 
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 3 ใบพัด 
จ านวน 2 ตัว (ราคาท้องตลาด) 

- - 2,300 - - กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานรุภัณฑ์) 

- - 59,000 59,000 - ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

13 แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ - - 350,000 - - ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

14 แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

- - 22,000 - - กองคลัง 

15 แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  

- - - 5,000 - กองคลัง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า แบบท่ี 1 จ านวน 1 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- - - 8,900 - กองคลัง 

17 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด ติดต้ังหมู่ท่ี 6 บ้านปอ 
นางเหริญ ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา (ราคาท้องตลาด) 

- 6,0,500 - - - กองช่าง 

รวม - 65,100 518,600 130,400 - - 
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ส่วนที่ 4 
การตดิตามและประเมนิผล 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

................................. 
 
๑. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0 
    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) 

รวม ๑๐๐ 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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    ๑.๒ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบลลักษณะของแหล่งน้ าลักษณะของไม้/ 
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และ ช่วงอายุและจ านวน
ประชากร 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 การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

(๒)  

 ๖. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมือง และของท่ี
ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

 ๗. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า  
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

 ๘. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

 ๙. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการรว่มคิดร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษา 
หารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
๑. การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 

 ๒. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ผลของการบังคับ
ใช้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑)  

 ๓. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติดเทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(๒)  

 ๔. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ 
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒)  

  ๕. การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรืองส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒)  

 ๖. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผล
ต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๒)  

 ๗. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 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) 

 

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)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา 
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

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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2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
 

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

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) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
          และสังคมแห่งชาติ 

(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) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
            ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(๕) 

    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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๒.๒ แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
สี่ปีไปปฏบิัติในเชิง
ปริมาณ 

๑. การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ี
ได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้
มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒. วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ(Impact) โครงการ
ท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สี่ปีไปปฏบิัติในเชิง
คุณภาพ 

๑. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวรสามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒. วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis /Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
๒. วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP) 

๑๐  

๕.โครงการพัฒนา
ประกอบด้วย 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชุดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๓) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น  
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า 
เชิงนวัตกรรม  
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการเกษตรสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย
ได้มาก เช่น  
(๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า 
เชิงนวัตกรรม  
(๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการเกษตรสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง
ท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒันา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ 
๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  

๑.ความประหยัด (Economy) 
๒.ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๓.ความมีประสิทธิผล ๔.(Effectiveness) 
๕.ความยุติธรรม(Equity) 
๖.ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)               องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  หน้า |  148 

 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance  
Indicator:KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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3. สรปุผลการพัฒนาท้องถิน่ 
 

 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
 1) ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 

ของ Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ 

Problem-Solving Method 
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)               องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  หน้า |  150 

 
 

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ใช้การส ารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นในอนาคต 
 

 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
 ๑.  ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับสับซ้อน โดยเฉพาะงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณท่ีจะน าไปสู่
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า และห้วงท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
มักจะได้รับในช่วงฤดูฝน ท าให้เกิดปัญหาในระหว่างการด าเนินโครงการ 

 ๒.  โครงการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด  ท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนมี
อย่างจ ากัดตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล    

 ๓.  การด าเนินโครงการต่าง ๆ มีข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนาเติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 

http://www.dla.go.th/
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ 4 ประการดังท่ีกล่าว
มาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้าน        
ท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ     
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง  เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี 
กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง ( Centralization)  หรือ  การกระจายอ านาจก ารปกครอง 
(Decentralization) ดังนั้น ผู้ท่ีจะปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบความ
เคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริง
ในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่ เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้
สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง
(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆท่ีกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก 
ปัญหาประชาชนเรียกร้องในส่ิงท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น 
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ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เส้ือกันหนาวฟรี และของฟรีอื่น ๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่ง    
สวนทางกับระเบียบ กฎหมาย และการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจ ากัด
ขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้ว
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบาย
ประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะ
นิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นท่ี
พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรให้ความสนใจท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานใน     

แต่ละพื้นท่ีก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
บางพื้นท่ีประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ มากมาย   เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้นบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความ
สามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคม
ใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ีเหมือน ๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไข
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่
หนังสือส่ังการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญใน
การอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่ง
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

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