
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
เร่ือง  ใชแ้ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)     

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

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาอององค์กรกกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งท่ีแก้ไอเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  อององค์กรกกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ได้พิจารณาและมี
มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว  ในการกระชุมสภา  สมัยสามัญ ท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  วันท่ี ๒๘  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องกระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้
อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  วันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เก็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

ดังนั้น  เพื่อให้เก็นไกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาอององค์กร
กกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  อ้อ ๒๔  อ้อ ๒๕  และเพื่อให้การบริหารงานอององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าช้างเก็นไกอย่างมีกระสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไกใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวอ้องและกระชาชนท่ัวไกได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  จึงกระกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  โดยให้มีผลนับต้ังแต่  ณ  วันกระกาศเก็นต้นไก  ท้ังนี้  สามารถออดูหรือสอบถามเพิ่มเติม
ได้ท่ี  ศูนย์อ้อมูลอ่าวสารอององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  หมู่
ท่ี ๘  ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๒๑๕๗๙   

      

จึงกระกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

กระกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

    (ลงช่ือ) 
                (นายบุญส่ง   เซียงหนู) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

บทน ำบทน ำ  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

          ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเวลา 5 ปี เพื่อมีความสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อก าหนดทิศ
ทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีได้ก าหนดไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
- 2565) คงจะประสบความส าเร็จตามท่ีได้วางไว้ และสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

เน่ืองด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน   

 
ดังน้ัน  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงต้องด าเนินการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ข้ึน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ช้างได้  โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถ่ิน 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนท้องถ่ินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ิน  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   ๕.  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕   
ข้อ ๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภา

ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมท้ังวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

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

 

  

    

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 11 
สิงหาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 99 
หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ต าบลท่าช้าง เป็น 1 ใน 5 ต าบล ในเขตอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับต าบล และอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ, ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง 
ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ, ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ, ต าบลศรีละกอ อ าเภอจักราช 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 

ต าบลท่าช้าง  อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ต้ังอยู่ในตัวอ าเภอเฉลิมพระเกียรติโดย
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต คือเขตเทศบาล และเขตองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าช้าง มีพื้นท่ีประมาณ 106 ตารางกิโลเมตร หรือ 82,414 ไร่   โดยดูแลหมู่บ้านท้ังหมด 8 หมู่บ้าน  มีพื้นท่ีแยก
เป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน เนื้อทีอ่ันดับ 
2 โนนเลียบ  
4 สามแคว  
5 หนองบัวร ี  
6 ด่านท่าแดง  
8 ตะกุดขอน  

12 ใหม่  
15 พิมาน  
16 โนนไม้แดงเหนือ  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้ำนกำยภำพ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนที่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวดันครรำชสมีำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 
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ข้อมูลเกี่ยวกบัศกัยภำพขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

 

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

  1.  นายบุญส่ง เซียงหน ู นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
  2.  นายวันทา เช้ืออินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
  3.  นายพิชิต วิรัชมาศโกมล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
  4.  นายชัชวาลย์ เชยโพธิ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง   

 
 

โครงสร้ำงคณะผู้บริหำร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำคณะผู้บริหำร 
 

คณะผู้บริหำร ระดับกำรศึกษำ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาโท 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 

นำยก อบต. 

รองนำยก อบต. รองนำยก อบต. 

เลขำนุกำรนำยก 
อบต. 
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สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

1.  นายก่วง  คงศิลา                  ประธานสภา อบต. 
2.  นายพนม  เทากระโทก           รองประธานสภา อบต. 
3.  นายพิษณุ  อุ่นดี           สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี  2 
4.  นางส าราญ  เหงี่ยมโพธิ์  สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี  2 
5.  นายสมชาย  มนปาน  สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี  4 
6.  นายชัยทวัจน์  พงษ์อภิภูมณี สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี  5 
7.  นางสุขใจ  อุไรกลาง           สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี  5 
8.  นายอาคม  จ่างโพธิ์           สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี  6 
9.  นางละมุล  มนปาน       สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง   หมู่ท่ี  6 
10.  นายฉัตรชัย  ฤาเดช  สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง   หมู่ท่ี  8 
11. นายบุญเสริม  แมงกลาง         สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี  8 
12. นายสุพจน์  ด้วงช้าง  สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี  12 
13. นางสีนวน  มั่นคง        สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี  12 
14. นายแช่ม  ชินกระโทก            สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี 15 
15. นายสุริยา  เพียรเพ็ชร            สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี 16 
16.นายรอง  จันทศร                  สมาชิกสภา  อบต.ท่าช้าง  หมู่ท่ี 16 

 
              

 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร  (จ ำนวน  4  ส ำนัก/กอง) 
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน พนักงำนจ้ำง 

๑.  ส ำนักงำนปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2)  หัวหน้าส านักงานปลัด   
(3)  นักทรัพยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(5)  นักจัดการงานท่ัวไป   
(6)  นักพัฒนาชุมชน   
(๗)  เจ้าพนักงานธุรการ   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
    (2)  พนักงานขับรถยนต์ 
- คนงานท่ัวไป 
     (1)  คนงานเครื่องสูบน้ า 
     (2)  คนงานเครื่องสูบน้ า 
  

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
(4)  เจ้าพนักงานพัสดุ   

  

๓. กองช่ำง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
 

-  คนงานท่ัวไป   
   (๑)  คนงานท่ัวไป   
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พนักงำนส่วนท้องถ่ิน พนักงำนจ้ำง 
๔.  กองกำรศึกษำ 

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

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๕.  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
 

 

รวม จ ำนวน  ๑4  คน จ ำนวน  7  คน 
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  3  กอง 
ท้ังหมด  4  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑4  คน  พนักงานจ้าง  จ านวน  7  คน  รวมทั้งส้ิน  ๒
1  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส ำนักงำนปลัด 
มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับการ

จัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้
ค าปรึกษางานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ท้ังหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑๐  งาน  คือ 

1.1  งำนบริหำรท่ัวไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
   -  งานอื่นท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

  1.2  งำนนโยบำยและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานข้อบัญญัติ  อบต. 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.3  งำนกฎหมำยและคดี   
  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
1.4  งำนตรวจสอบภำยใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการ
จัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านส่ิงแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  
จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  คือ 

1.๕  งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๑.๖  งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

       -  งานป้องกนัยาเสพติด 
-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๑.๗  งำนรักษำควำมสะอำด    
  -  งานควบคุมส่ิงปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 
  -  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๘  งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม     

  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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  ๑.๙  งำนควบคุมโรค    
  -  งานการเฝ้าระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 

      -  งานโรคเอดส์ 
-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งำนบริกำรสำธำรณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ

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

2.1 งำนกำรเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
   -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
2.2  งำนบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.3  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้    

  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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  2.4  งำนทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ    
  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
3.  กองช่ำง   

มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพื่อ ด าเนินการตามโครงการท่ีต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  ส่ิงก่อสร้าง ท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง 
แก่อบต. และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งำนก่อสรำ้ง       

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
  -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.2  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.3  งำนประสำนสำธำรณูปโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ า 
  -  งานจัดตกแต่งสถานท่ี 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.4  งำนผังเมือง    

  -  งานส ารวจและแผนท่ี 
  -  งานวางผังพฒันาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.  กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.2  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
4.3  งำนฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

5.  กองสวัสดิกำรสังคม 
มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 

การส่งเสริมสวัสด์ิภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ
ชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น 
และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  มีท้ังหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  5.1  งำนสังคมสงเครำะห์       

-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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  5.2  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

  5.3  งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้ำนกำรคลังท้องถ่ิน 
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ตารางรายรับ - รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ประจ าปี 2559 - 2561 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รายรับ 

หมวดภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
หมวดรายได้จากภาษีท่ีรัฐจัดสรรให้ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 
576,275.50 
174,235.29 

- 
13,430,807.69 
3,580,065.00 
5,528,151.30 

870.00 

 
580,869.44 
200,615.46 

- 
14,139,658.78 
9,397,818.47 

- 
3,077.05 

 
584,229.72 
237,689.92 

- 
14,618,913.23 
9,357,554.14 

79,833.00 
97,801.00 

รวมทั้งสิ้น 23,290,404.78 24,322,039.20 24,976,021.01 
รายจ่าย 

งบกลาง 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างช่ัวคราว 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน 
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
รายจ่ายอื่น ๆ 

 
658,165.37 

5,995,890.97 
- 

1,579,213.84 
320,468.53 
453,255.01 
372,270.00 

- 
- 

 
5,985,269.30 
7,716,172.89 

- 
2,606,693.38 

288,204.18 
569,968.24 
165,850.00 

- 
- 

 
5,665,664.50 
7,983,205.00 

- 
3,336,975.29 

287,658.35 
461,025.58 
567,500.00 

- 
- 

รวมทั้งสิ้น 9,379,263.72 17,332,157.99 18,302,028.72 
 

บทบำท/กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกำรทำงกำรเมืองและกำรบริหำร 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

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

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นท่ีท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีสภาพท่ัวไปของ
พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีล าห้วย  คลอง  และสระน้ ากระจายตามพื้นท่ี  จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ  สภาพอากาศท่ัวไปของเขตพื้นท่ีต าบลท่าช้างมีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยท่ัวไปจ าแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความช้ืนในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงท่ีมีคล่ืนความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
กว่าปีท่ีแล้วและมีภาวะฝนท้ิงช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ าฝนเกณฑ์เฉล่ีย 630.1 มิลลิเมตร ต่อป ี 
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ฤดูหนำว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

1.4  โครงสร้ำงพื้นฐำน 
กำรคมนำคม 
- ถนนลาดยาง จ านวน 4 สาย 
- ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตแล้วประมาณร้อยละ 70 ท่ีเหลือเป็นถนนหิน 

คลุก และลูกรัง บางแห่งสภาพช ารุดรอการพัฒนา 

กำรโทรคมนำคม 
 - โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 8 แห่ง 

กำรไฟฟ้ำ 
 - หมู่บ้านท้ัง 8 หมู่ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีบางครัวเรือนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจาก
เป็นบ้านสร้างใหม่ และขยายออกไปจากหมู่บ้านเดิม ยังไม่ได้ด าเนินการขอ ระหว่างรอค าขอขยายเขตบางส่วน 

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ล าน้ า/ล าคลอง จ านวน 2 สาย 
- ล ามูล ไหลผ่าน หมู่ท่ี 4,5,6,8,12        

- ล าตะคอง ไหลผ่าน หมู่ท่ี 6 

  -  บึงและหนองน้ า จ านวน       - แห่ง 

แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
 อ่างเก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง 
 ฝาย จ านวน 7 แห่ง 
 บ่อบาดาลสาธารณะ จ านวน 2 แห่ง 
 ประปาหมู่บ้าน จ านวน 8 แห่ง 
 สระน้ าสาธารณะ จ านวน 11 แห่ง 

 1.5  ทรัพยำกรธรรมชำติ  มีป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 18,945 ไร่ จ านวน 1 แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่ำไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีต้นไม้ท่ีชาวบ้านปลูกลักษณะ
ของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันส าคัญของชาติ   

 
 
 
 2.1 เขตกำรปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ดังน้ี 

หมู่ท่ี  2  บ้านโนนเลียบ  ผู้ปกครอง  นางสาวจักรี  อ่อนทองหลาง    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  4  บ้านสามแคว  ผู้ปกครอง  นายณิชพนธ์  จงฤทธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  5  บ้านหนองวัวร ี  ผู้ปกครอง  นายสุเทพ  กุยแก้ว      ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  6  บ้านด่านท่าแดง  ผู้ปกครอง  นายอ านาจ  นิลทศร  ผู้ใหญ่บ้าน 

๒.  ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
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หมู่ท่ี  8  บ้านตะกุดขอน  ผู้ปกครอง  นายศรัญ  กร ากระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ท่ี  12  บ้านใหม ่  ผู้ปกครอง  นายประจักษ์  ช้อยขุนทด        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  15  บ้านพิมาน  ผู้ปกครอง  นางตุ๊  ไชยนอก  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ ผู้ปกครอง  นายปัญญา  อ่อนทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน 

  
 
 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร   
 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวนประชากร รวม 

(คน) 
จ านวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

โนนเลียบ 
สามแคว 
หนองบัวร ี
ด่านท่าแดง 
ตะกุดขอน 

ใหม ่

พิมาน 
โนนไม้แดงเหนือ 
ประชากรแฝง 

2 
4 
5 
6 
8 
12 
15 
16 
- 

135 
231 
184 
118 
179 
234 
319 
172 
53 

135 
217 
199 
135 
176 
225 
292 
179 
47 

270 
448 
383 
253 
355 
459 
611 
351 
100 

80 
110 
109 
69 
137 
126 
237 
105 
1 

รวม หมู่บ้าน 8 1,625 1,605 3,230 974 

ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  ณ วันที่  1  เดือน สิงหาคม  2562 
 

๓.  ประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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  4.1  กำรศึกษำ  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จ านวน  1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน  2  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ี ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ที่ต้ัง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ ำนวนนักเรียน 

หมู่ที ่ ชำย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ท่าช้าง 12 11 25 36 

รวม 11 25 36 
  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าช้าง  
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    1    คน 

   

ท่ี ชือ่สถำนศึกษำ 
ที่ต้ัง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ ำนวนนักเรียน 

หมู่ที ่ อนุบำล ประถมศึกษำ รวม 

 อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1 รร.ไทรงามเฉลิมพระเกียรต ิ 12 0 4 6 4 7 4 12 7 6 50 
2 รร.พิมานประชาสันต์ 1 0 6 5 5 7 3 6 11 6 49 

รวมทั้งสิ้น 0 10 11 9 14 7 18 18 12 99 
 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จ านวน 1 แห่ง 
- โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรต ิหมู่ท่ี 12 

- วิทยาลัย จ านวน - แห่ง 
- ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 8 แห่ง 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน - แห่ง 

4.2 สถำบนัและองคก์รทำงศำสนำ 
- ส านักสงฆ์ จ านวน - แห่ง 
- วัด จ านวน 3 แห่ง 

1. วัดโพธิ์ทองเจริญ หมู่ท่ี 5 

2. วัดธีระพงษาวาส หมู่ท่ี 8 

3. วัดเทพพิมาน หมู่ท่ี 15 

4.  สภำพทำงสังคม 
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4.3  สภำพทำงเศรษฐกิจ     

4.3.1  อำชีพ 

 อาชีพการเกษตร จ านวนร้อยละ 70 
 อาชีพรับจ้าง จ านวนร้อยละ 20 
 อาชีพค้าขายและรับราชการ จ านวนร้อยละ 10 

4.3.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ธนาคาร - แห่ง 
 โรงแรม - แห่ง 
 ปั๊มน้ ามันและก๊าซ - แห่ง 
 โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 
 โรงสี - แห่ง 
 อู่ซ่อมรถยนต์ - แห่ง 
 กิจการอื่นๆ - แห่ง 

4.4  สำธำรณสุข 
 โรงพยาบาล จ านวน 1 แห่ง 
 ศูนย์แพทย์สุขภาพชุมชน จ านวน - แห่ง 
 สถานีอนามัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล จ านวน - แห่ง 
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน - แห่ง 
 คลินิก/สถานพยาบาลเอกชน จ านวน - แห่ง 
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ 100 

4.5  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
 จุดตรวจประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง 
 สถานีดับเพลิง จ านวน - แห่ง 
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๔.5.1  ด้ำนอำชญำกรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลท่ีส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เรียบร้อยแล้ว รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลท่ีมี
วันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่ม
วัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อป
พร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาท่ีปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ท้ัง
ท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถด าเนินการได้              

๔.5.2  ด้ำนยำเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  จากการท่ีทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเฉลิม

พระเกียรติ ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีผู้
ท่ีติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น เช่น การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ี  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอ
หรือต ารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

๔.๕  กำรสังคมสงัเครำะห ์
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนท่ัวไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไรท่ี้ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุน  
(๑๐) จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 
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            5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีท่าอากาศยานนครราชสีมา หรือ สนามบินโคราช ต้ังอยู่ในเขต 
ต าบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช ซึ่งอยู่ในเขต
พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง เป็นท่าอากาศยานในเขตสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางท่ีรถประจ าทางสายนครราชสีมา -  
บุรีรัมย์ วิ่งผ่านโดยวิ่งจากขนส่งนครราชสีมา ผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  และมาอ าเภอจักราช 
ปลายทางคืออ าเภอล าปรายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีรถโดยสารประจ าทางสายท่าช้าง และสาย 18 เพื่อ
ให้บริการในการสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดนครราชสีมา – ต าบลท่าช้าง 

กำรคมนำคม 
 ถนนลาดยาง จ านวน 4 สาย 
 ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตแล้วประมาณร้อยละ 70 ท่ีเหลือเป็นถนนหิน

คลุก และลูกรัง บางแห่งสภาพช ารุดรอการพัฒนา 

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 ล าน้ า/ล าคลอง จ านวน 2 สาย 

- ล ามูล ไหลผ่าน หมู่ท่ี 4,5,6,8,12       -   ล าตะคอง ไหลผ่าน หมู่ท่ี 6 

 บึงและหนองน้ า จ านวน - แห่ง 

แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
 อ่างเก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง 
 ฝาย จ านวน 7 แห่ง 
 บ่อบาดาลสาธารณะ จ านวน 2 แห่ง 
 ประปาหมู่บ้าน จ านวน 8 แห่ง 
 สระน้ าสาธารณะ จ านวน 11 แห่ง 

 
 5.2 กำรไฟฟ้ำ 

หมู่บ้านท้ัง 8 หมู่ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีบางครัวเรือนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจาก 
เป็นบ้านสร้างใหม่ และขยายออกไปจากหมู่บ้านเดิม ยังไม่ได้ด าเนินการขอ ระหว่างรอค าขอขยายเขตบางส่วน 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด  เนื่องจากพื้นท่ีท่ีมีความต้องการ
ให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  
และวิธีการท่ีจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

 

5. ระบบบรกิำรพืน้ฐำน 
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๕.๓ กำรประปำ 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ทุกหมู่บ้านมีน้ าประปาหมู่บ้านใช้ คิดเป็น 100 

เปอร์เซ็นต์ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  แต่จะมีปัญหาในปีท่ีผ่านมามีบางหมู่บ้านท่ีเกิดปัญหา
ภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใช้
ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนา
แหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อท่ีจะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็
สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
         5.4 กำรโทรคมนำคม 

ปัจจุบันในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อส่ือสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานท่ีราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร  ใช้อยู่ 
      5.5  ไปรษณีย/์กำรสื่อสำร/กำรขนสง่  และวัสดุ  ครภุณัฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากเอกชนในการ
ให้บริการ  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบท้ัง 8 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  แต่ก็มีบางรายการท่ี
ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่
หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
6.1  กำรประมง 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  

 6.2  กำรปศุสตัว ์
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเล้ียงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพื่อจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 6.3  กำรบรกิำร 
รีสอร์ด    จ านวน  - แห่ง 
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ  จ านวน  1 แห่ง       
 
 
 
 
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.4  กำรท่องเที่ยว 
  ปัจจุบันเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างก าลังมีการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
โคราชจีโอพาร์ค หรือ อุทยานธรณีโคราช ซึ่งต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครอบคลุมพื้นท่ี 5 
อ าเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ขามทะเลสอ สูงเนิน และสีค้ิว มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาเควสตาหินทรายทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีราบลูกคล่ืน และเป็นท่ีราบลุ่ม
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีล าตะคองเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่านกลางพื้นท่ีไปบรรจบกับแม่น้ ามูลในอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานท่ีต้ังชุมชนมาแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งซากช้าง
ดึกด าบรรพ์หลากหลายสายพันธุ์ท่ีสุดในโลก ซึ่งในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นท่ีท่ีอยู่ในกลุ่มโคราชจีโอพาร์ค 
หรืออุทยานธรณีโคราช จะอยู่ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้อง คือ 

1. ลำนไทร 
ไทรงำมเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้นไทรขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ริมล าน้ ามูล หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่ ต าบลท่าช้าง  

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีอายุประมาณ 200 ปี ต้ังอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ี 8 ไร่ เฉพาะ
บริเวณไทรงามปกคลุมประมาณ 2 ไร่ มีความร่มรื่นสวยงาม บรรยากาศเย็นสบาย เป็นต้นไทรต้นเดียวที่มีกิ่งก้าน
ขยายออกไปทุกด้าน เฉล่ียปีละประมาณ 1 เมตร 

2. สะพำนด ำ/หลักศิลำจำรึกรัชกำรที่ 6 
สะพำนด ำ ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งในสมัย 

รัชกาลท่ี 5 ได้สร้างทางรถไฟสายแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรุงเทพฯ มาส้ินสุดท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
แต่ยังไม่สะดวกในการขนถ่ายสินค้า ดังนั้นในปลายปี พ.ศ.2446 รัชกาลท่ี 6 ได้โปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟต่อ
จากเมืองนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี พร้อมกับสร้างสะพานข้ามแม่น้ ามูล (สะพานด า) เพื่อให้รถไฟวิ่งข้ามผ่าน
แม่น้ ามูล 

หลักศิลำจำรึก รัชกำลที่ 6 “จุโลทยาน” เป็นแท่งปูนที่มีไม้กลายเป็นหินอยู่ข้างบน และมีข้อความ 
ปรากฏว่า “พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชอุตสาหะ
เสด็จพรราชด าเนินตรวจการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ และทอดพระเนตรในกองงานรถไฟกรมทหารบกช่างท่ี ๓ วาง
รางมาถึงท่ีนี่ เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๔” จากหลักฐานในอดีต มีการค้นพบซากดึกด าบรรพ์ครั้ง
แรกอย่างเป็นทางการของท่ีนี่ ประมาณ พ.ศ.2464 ได้มีชาวบ้านท่าช้างน าไม้กลายเป็นหินจากล าน้ ามูลไปถวายรัช
การท่ี 6 พระองค์ทรงแนะน าให้ราษฎรเก็บรักษาไว้ในท้องถิ่น ทางกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามจึงน าไม้กลายเป็น
หินประดับไว้บนอนุสรณ์สถาน ณ สะพานรถไฟข้ามแม่น้ ามูล ตรงจุดท่ีเรียกว่า “สะพานด า” (ห่างจากสถานีรถไฟ
ท่าช้าง 500 เมตร)” 

 6.5 อุตสำหกรรม 
การประกอบโรงสีขนาดเล็ก     -  แห่ง   โรงฆ่าสัตว์        -    แห่ง 

 6.6  กำรพำณิชยแ์ละกลุ่มอำชีพ 
กำรพำณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน     -     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  25 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      - แห่ง 
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องค์กร/กลุ่มอำชีพ  มวลชนจัดต้ัง 

* กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ทุกหมู่บ้าน 
* กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านละ  2  คน  ทุกหมู่บ้าน 
* กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.)  ทุกหมู่บ้าน 
* กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ทุกหมู่บ้าน 
* กลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้าน (อพปม.)  ทุกหมู่บ้าน 
*   กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
*   กลุ่มต ารวจบ้าน ทุกหมู่บ้าน  

 

 
 

๗.1  กำรนบัถือศำสนำ 
  ประชาชนในต าบลท่าช้าง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  3  แห่ง  ดังนี ้
 

ท่ี ชือ่ศำสนสถำน 
สถำนที่ต้ัง จ ำนวนพระสงฆ ์

บ้ำน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดโพธิ์ทองเจริญ    ห้วยชงโค 1  - -  
2 วัดธีรพงษาวาส ท่าช้าง 2  - -  
3 วัดเทพพิมาน นา 3  - -  

รวม  - -  
 

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

7.๓  ภูมิปญัญำท้องถิ่น ภำษำถิน่ 
  ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเส่ือจาก
ต้นกก  สานแห 
  ภำษำถิ่น  ประชาชนสาวนใหญ่พูดภาษาไทยโคราช 
    

7.๔  สินค้ำพืน้เมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลท่าช้างได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยเบรกแตก และ
กล้วยหอมทอง  ซึ่งประชาชนเริ่มหันมาปลูกกล้วยหอมทองมากขึ้นและไม้กวาดทางมะพร้าวของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้
พิการในต าบล  
 

๗.  ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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 กำรรวมกลุ่มของประชน จ ำนวนกลุ่มทุกประเภท  16   กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่ม 

- กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์ 8 กลุ่ม 
- กลุ่มอื่นๆ - กลุ่ม 

จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำต ำบล) 
(1) ฝายเก็บน้ า มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ 
(2) ท่าอากาศยานนครราชสีมา 
(3) จุโลทยาน สถานท่ีประทับพ านักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ใน

คราวท่ีทรงเสด็จตรวจงานรถไฟ บ้านตะกุดขอน หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

(4) ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ บ้านใหม่ หมู่ท่ี 12 สามารถพัฒนาเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและ
เป็นจุดแวะพักการท่องเท่ียว 

(5) สวนสัตว์เปิดนครราชสีมา ป่าหนองเต็ง-จักราช บ้านพิมาน หมู่ท่ี 15 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

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

๗.  ศักยภำพของชุมชนและพืน้ที่ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบรูณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้ เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญั ติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

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

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านส่ิงแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
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เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเร่ือง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเร่ืองคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหล่ือมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหล่ือมล้ า ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีเพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งท่ีต้ังท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ท่ีมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ท่ี
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเช่ือท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายข้ัวอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ท้ังในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
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เปิดเสรีในภูมิภาคท่ีน าไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเส่ียงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนท่ีจะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่ หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคล่ือนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคล่ือนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
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ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเคร่ืองมือ การเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปล่ียนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่ม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหล่ือมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
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   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่ เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเร่ืองต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศส่ิงแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคล่ือนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 



~ ๒๙ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก  และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยง
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 



~ ๓๐ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพืน้ท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 



~ ๓๑ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

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

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน  เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 
 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปล่ียนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 
        แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบบัทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 

เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ต้ังอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

 



~ ๓๓ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นท่ีราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ 
บริเวณแอ่งท่ีราบโคราช อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่ง
สกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ต้ังแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและ
แอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนช้ืนสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นท่ีแอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยท่ีสุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในป ี๒๕๕9 มีพื้นท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนก
เป็นพื้นท่ีป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และ
พื้นท่ีใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นท่ีภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าท่ีทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ท่ีเทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง
ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลา
น้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ีกระจายอยู่ในพื้นท่ี เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉล่ีย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ท่ี
ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีต้ังแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นท่ีในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในป ี๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีป่าไม ้จาน
วน ๑๕.๖6 ล้านไร ่คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นท่ีภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นท่ีป่าไม้ท้ังประเทศ ซึ่งยังต ากว่า
ค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพื้นท่ีป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  
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๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการใน

ภาค ได้แก ่รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉล่ียร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศท่ีมีอัตราการเพิ่มเฉล่ีย
ร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานท่ีมีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 
56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในป ี๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕
60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 7.05 ในป ี๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ  โดยระดับอุดมศึกษามี  ๕๓ แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในป ี
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลท่ัวไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 
แห่ง  
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๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบติั  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในป ี๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพืน้ท่ีป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นท่ีภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ 
ของพื้นท่ีป่าไม้ท้ังประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ของภาคลดลงเฉล่ียร้อย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้เพื่อการเกษตรท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีจังหวัดมาก
ท่ีสุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงป ี๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 8.8 โดยป ี๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พื้นท่ีถูกไฟไหม้ 9,687 ไร ่
ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ท่ีมีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นท่ีป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีท่ีเกิดไฟไหม้ป่า
มากท่ีสุด โดยในระหว่างป ี๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉล่ีย ๑,268.8 ครั้งต่อป ีคิดเป็นพื้นท่ีท่ีถูกไฟไหม้เฉล่ีย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อป ี 

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิ จัยเพื่อใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงท่ีกาลัง
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูง
เพียงพอต่อการลดความเหล่ือมล้ากับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน  ให้เอื้อต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน  ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  



~ ๓๖ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
๘.๔ 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 

ขยายตัวเฉล่ีย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

 
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 



~ ๓๗ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

  แผนพัฒนากลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูม ิบุรรีัมย ์สุรินทร)์ ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป ีพ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติท่ีประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนท่ี 1 งบประมาณเพื่อ
การพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นท่ี หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนท่ี 2 งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพื้นท่ี 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง และ
มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคล่ือนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมท้ังเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (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 การกีฬาท่ีมีช่ือเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 

 
 
 



~ ๓๘ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวดันครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเท่ียว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นท่ีต้ังของส่วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม 
 ๔.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



~ ๓๙ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปล่ียนแปลงของรายได้
เฉล่ียของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปล่ียนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพื้นท่ี(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเท่ียงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน 
(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉล่ียต่อ
รายได้เฉล่ียของ
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม
เฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 



~ ๔๐ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเช่ียวชาญของแรงงาน เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้าอยู ่

๑. เพื่อลดความ
ยากจนและความ
เล่ือมล้ า 

๑. ร้อยละของประชากรท่ี
อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ท่ังถึง และได้รับส่ิงอ านวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกันภัยท่ี
เอื้อต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพ
ของประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขท่ีมีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา 

 
 
 



~ ๔๑ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพื่อสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ท่ีจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมท่ีขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนท่ีประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบทางภารกิจท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

๔. เพื่อให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตะแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตะแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตท่ีจบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
 
 
๑๕. ค่าเฉล่ียคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพิ่มขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พื้นท่ี ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตท่ีจบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพื่อใหน้ักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรท่ี
ก าหนด 



~ ๔๒ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปล่ียนแปลงของ
พื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พื้นท่ีบริหารจัดการน้ าเพิ่มขึ้น 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเข่ือน
ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพื้นท่ีระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพื้นท่ีชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้
ความรู้ประชาชนได้ตะหนัก
ถึงคุณค่าและทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ป่า
ไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการก าจัด
ขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าท้ังในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพิ่มส่ิงก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตล่ิงตามแม่น้ า
ล าคลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกนัน้ า
ท่วมในพื้นท่ีชุมชนเมือง 

๒. เพื่อใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เช้ือเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามัน
เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลด
การใช้ยายพาหนะส่วนตัว 
โดยเปล่ียนมาใช้รถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๒. รณรงค์ให้
ผู้ประกอบการลดช่ัวโมงการ
ผลิตลงในบางช่วงเวลา 



~ ๔๓ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบนั
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชนได้รับรู้
รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชด าริ 

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จ านวนต าบลท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนต าบลท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) (ต่อ) 
 

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการ
แก้ปัญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔. สร้างการรับรู้ท่ีถูกต้อง 
(ต าบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) 

๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนภาค 

 



~ ๔๔ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลท่ี
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรท่ี
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนครั้งท่ีให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพิ่มขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๔๕ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชีว้ัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
  
 
 
 
 
 
 



~ ๔๖ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๔  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  

เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้า

สู่ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ า

หน่วยและเพื่อการอนุรักษ ์ 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 



~ ๔๗ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ

สังคม  สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นๆ  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  รวมท้ังกิจกรรม

ด้านการท่องเท่ียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
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๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามท่ี

กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ี

ส าคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนรุักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปล่ียนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . ก ลุ่ ม อ าห า ร   เกษ ตร  แ ล ะ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ า ทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓ . กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ ใช้ระบบอิ เล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
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๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเท่ียว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 
  
 

 
2.1  วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

พันธกิจ 
พันธกิจที ่1   พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ท่ัวถึง และเพียงพอ  
พันธกิจที่ 2   พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา  ศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความสมานฉันท์   สามัคคีในครอบครัวและชุมชน 
พันธกิจที่ 4  มุ่งเน้นให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ 5  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พันธกิจที่ 6   มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พันธกิจที่ 7   ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้และด าเนิน

ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 8   สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
พันธกิจที่ 9   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วน

ร่วม 
พันธกิจที่ 10  มุ่งเน้นงานบริการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึง

พอใจ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เพื่อสร้างท้องถิ่นในน่าอยู่ 
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจสมบูรณ์ 
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายการท างาน 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
3. นโยบายด้านสาธารณสุข 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
 

“ท่าช้างก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล บริหารโปร่งใส ประชาชนร่วมใจ สังคมไทยพัฒนา” 
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4. นโยบายด้านการศึกษา 
5. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
6. นโยบายด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ 
7. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
8. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. นโยบายด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
10. นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ๔  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและ 

  กีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อย

โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มี
การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนท่ี

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช 

(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

(29)  ส่งเสริม พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  รวมท้ังกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เพิ่มข้ึน 
 2.3  ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลท่าช้างมีรายได้เพิ่มขึ้น 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานท่ี
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 8 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 8 หมู่บ้าน 
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(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 8 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  8  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท้ัง 8 

หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกต้ังตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง ท้ัง  8 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 8 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 8 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 8 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล

และทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 8 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพื่อทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของ 8 หมู่บ้าน 
(28)  การก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูลอย่างถูกวิธี 8 หมู่บ้าน 

2.4  ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว  กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
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2.6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าช้าง (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) 

๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
เป้าหมาย  เพื่อการประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ พัฒนาขุดลอก คูคลองและ
จัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและน้ าแล้ง  และพัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  

เมื่อปี ๒๕๓๘  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อ 

การอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓.  พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อปี  ๒๕๓๘  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒. จ านวนการขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  

เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓.  จ านวนโครงการพัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมาย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  
ให้เป็นผู้มีคุณภาพทักษะ  และศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  สนับสนุนให้มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ ประกอบการศึกษา  และส่งเสริมการศึกษาในระบบ    นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  ให้เป็นผู้มี 

คุณภาพทักษะ  และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3. สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ ประกอบการศึกษา 
4. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. จ านวนการพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพทักษะ  และศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 



~ ๕๕ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓.  จ านวนการสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ ประกอบ
การศึกษา 

๔.  จ านวนการส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
เป้าหมาย  เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ท่ีดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรจะได้เพิ่มผลผลิต โดย

ส่งเสริมให้เกิดเกษตรภาคอุตสาหกรรม  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   สนับสนุนการ
จัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรในหมู่บ้าน  (อกม.)  ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน า
เครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น   สนับสนุนการ
ท าการเกษตรทางเลือก  และส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการ
อนุรักษ์ และเพิ่มรายได้ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรจะได้เพิ่มผลผลิต โดย 

ส่งเสริมให้เกิดเกษตรภาคอุตสาหกรรม 
๒.  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

  ๓.  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรในหมู่บ้าน  (อกม.) 
  ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 
  ๕.  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 

๖.  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการ 
อนุรักษ์ และเพิ่มรายได้ 

ตัวชี้วัด 
  ๑.  จ านวนการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ท่ีดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรจะได้เพิ่มผลผลิต 
โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรภาคอุตสาหกรรม 
  ๒.  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
  ๓.  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรในหมู่บ้าน  (อกม.) 

๔.  ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร และ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 
  ๕.  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 
  ๖.  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์ 
และเพิ่มรายได้ 
 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
เป้าหมาย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้น า

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  เพิ่มศักยภาพ
สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อด าเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของเด็ก และเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานใน
ท้องถิ่น  ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ



~ ๕๖ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

เสพ การผลิต การจ าหน่าย ยาเสพติดในทุกระดับ   และด าเนินการโครงการ อบต. เคล่ือนท่ีเพื่อให้บริการ
ประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้น าการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้ 
  ๒.  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๓.  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของเด็ก และเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคม
ต่อไปในอนาคต  
  ๕.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานในท้องถิ่น   
  ๖.  ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่าย ยาเสพติดในทุกระดับ 
  ๗.  ด าเนินการโครงการ อบต. เคล่ือนท่ีเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็ง 

เพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้ 
๒.  จ านวนโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

  ๓ .  จ านวนการส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อด าเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.  จ านวนการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของเด็ก และเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
ของสังคมต่อไปในอนาคต  

๕.  จ านวนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานใน 
ท้องถิ่น   

๖.  จ านวนการด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการ 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่าย ยาเสพติดในทุกระดับ 
  ๗.  จ านวนการด าเนินการโครงการ อบต. เคล่ือนท่ีเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
   

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
เป้าหมาย  เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุข หมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและ
ชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในระดับ
หมู่บ้าน และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง 
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

แนวทางการพัฒนา 



~ ๕๗ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑. สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร 
สาธารณสุข หมู่บ้าน  (อสม.) 
  ๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมื อกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในระดับหมู่บ้าน และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ 
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการ
ด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร 

สาธารณสุข หมู่บ้าน  (อสม.) 
  ๒.  จ านวนการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.  จ านวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในระดับหมู่บ้าน และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมาย  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน  ให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
ของประชาชน  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม   
ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  และด าเนินการปรับปรุงระบบ
ขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  และความเป็นระเบียบในการให้บริการประชาชน     

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน  ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

๒.  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว 
และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

๓.  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อ 
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 
  ๔.  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
  ๕.  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  และความ
เป็นระเบียบในการให้บริการประชาชน 

6.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ า และส่ิงปลูกสร้าง 
7.  การพัฒนาแหล่งน้ า และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 



~ ๕๘ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

8.  การพัฒนาระบบไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
9.  การพัฒนาระบบประปา การก่อสร้าง การขยายเขตประปา 
10. ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล 

 ตัวชี้วัด 
๑. การวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตข้ันพื้นฐาน  ให้สอดคล้องกับความ 

จ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  ๒.  การก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว 
และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
  ๓.  การประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

๔.  การประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
  ๕.  การปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  และความเป็น
ระเบียบในการให้บริการประชาชน 
 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
เป้าหมาย  เพื่อพัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว
เดิม  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด  หน่วยงาน และส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง   สนับสนุนและส่งเสริม
ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการ
จับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้าน
การกีฬา  

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
  ๒.  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรม ด้านการ
ท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มข้ึน  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  หน่วยงาน และส่วนราชการ ตลอดจน
องค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสร้างเครือข่าย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ต้ังแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 

ตัวชี้วัด 



~ ๕๙ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑. จ านวนการพัฒนาฟื้นฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
  ๒.  จ านวนการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  หน่วยงาน และส่วนราชการ 
ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.  จ านวนการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และ 
สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓. จ านวนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬา 
ประเภทต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 
 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้รองรับการปฏิบัติ

ภารกิจ หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ   น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  บูรณาการการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด  และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  เพื่อแก้ปัญหายา
เสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้รองรับการ 

ปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  ๓.  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
  ๔.  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด 
  ๕.  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ ของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัด 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้ 

รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 



~ ๖๐ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓.  จ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
  ๔.  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ  
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด 
   

๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมาย  เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการแจ้งเตือนภัย  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วน

ราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  และสนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ัง และอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  เพื่อ
เป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณภัยในชุมชนหมู่บ้าน      

แนวทางการพัฒนา 
๑.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /  ลด

อุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า 
  2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน ต ารวจบ้าน / อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

3.  สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  5.  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ัง และอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     (อปพร.)  
เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณภัยในชุมชนหมู่บ้าน 

ตัวชี้วัด 
๑.  จ านวนการส่งเสริม และสนับสนุนการแจ้งเตือนภัย 

  ๒.  จ านวนการส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๓.  จ านวนการสนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ัง และอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณภัยในชุมชนหมู่บ้าน 
 

๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์  ส่งเสริม
สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  และส่งเสริมสนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนา 
๑.  ส่งเสริม และสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค 

เอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์       
๒.  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  

ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 



~ ๖๑ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท า 
ระบบก าจัดขยะรวม เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนการส่งเสริม และสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์                     
๒. จ านวนการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภาค เอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
  ๓.  จ านวนการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

2.7  จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๒ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

2.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง มี
ความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 



~ ๖๓ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ Trend ปั จ จั ย แ ล ะ ส ถ าน ก า ร ณ์ ก า ร
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีพร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
   -  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่างๆ  
   -  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้ 
            -  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท่ีวางไว ้
   -  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   และแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   -  มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ   

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการ
สร้างดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าท่ีของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
   -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท า
ให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๖๔ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

   -  การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นท่ีและความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าท่ีและจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากัด 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  
นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรู้เก่ียวกับระบบ
การท างานของ อบต. 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากข้ึน และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในหมู่บ้าน 

๒. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าข้ันพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาท่ีสงูข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- การได้รับการดูแลเด็ก
และผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รับการดูแลผุ้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต 
อบต. 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) ประชาชนในพ้ืนที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๕) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  ดร
คระบาด  โรคติดต่อ 

๖) ประชาชนในพ้ืนที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรงัแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย์ - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๘) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพ่ือไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

๙) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

๑๐) ประชาชนกรอายุ
ต้ังแต่ ๓๕ ข้ึนไป ไม่ได้
ตรวจสุขภาพประจ าปี  

- การได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕  
ข้ึนไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ข้ึนไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๗) ในเขต อบต. ไม่มี
แหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเท่ียวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 

๑๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถ่ินถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพ
รีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 

๑๒) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุข้ึนได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดต้ัง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 



~ ๖๖ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑๓) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทัง้เกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดต้ัง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๑๔) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ด่ืมสุรา  

- การด าเนินการตาม
กฎหมาย กรณีที่ฝ่านฝืน
กฎหมาย 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกด่ืมสุรา 

๓. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 

๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๒) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนทีใ่น อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๓)  ถนนในต าบลยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและ อบต. ไม่
สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๕) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 



~ ๖๗ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหลง่รับ
ซื้อ  

- การรวมกลุ่มต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๘) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- การเพ่ิมค่าแรงให้
เหมาะสมกับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงข้ึนเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากข้ึน 

๙) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   

- เพ่ิมช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

๓. ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึน 

- ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๒) พ้ืนที่ป่าภายในเขต 
อบต. มีน้อย 

 - เพ่ิมพ้ืนที่ป่า ต้นไม้ให้
มากข้ึน 

๓)  ประชาชนยังเผา
หญ้า ตอซังข้าว เผาอ้อย 
เกิดมลพิษ 

 - ในพ้ืนที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดข้ึน 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะ
และสัตว์เลี้ยงเพ่ิมมาก
ข้ึนส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

 - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสัตว์ได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๕) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๖) เป็นพ้ืนที่ที่มีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน 
- สิ่งแวดล้อม 

- พ้ืนที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอื่นเพ่ิมมากข้ึน   

 
 
 
 

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



ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1การพัฒนาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๑ ยทุธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

๑. ยทุธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

        ๑.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมและ

ศกึษาดงูานเพือ่

เพิม่ศกัยภาพ 

ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ใหแ้กบ่คุลากร

และประชาชน

ผูน้ าชมุชน, อสม.

 และประชาชนใน

เขตพืน้ที ่อบต.

ทา่ชา้ง

300,000

 อบต.

300,000

 อบต.

300,000

 อบต.

300,000

 อบต.

300,000

 อบต.
ผูน้ าชมุชน, 

อสม. และ

ประชาชน

ท่ัวไปมี

ศกัยภาพใน

การท าให ้

ชมุชนเขม้แข็ง

ส านักงานปลดัฯ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



2 โครงการตาม

แนวพระราชด าริ

ของหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

๑. เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง และ

สามารถน าไป

ปฏบิัตใิหเ้กดิผล

ในการด าเนนิชวีติ  

        ๒. ผูน้ า

ชมุชน องคก์รภาค

ประชาชน 

เครอืขา่ยรว่มกันจัด

เวทปีระชาคม

ปรับปรงุแผน

ชมุชนตามแนวคดิ

เศรษฐกจิพอเพยีง

8 หมูบ่า้น 100,000

 อบต.

100,000

 อบต.

100,000

 อบต.

100,000

 อบต.

100,000

 อบต.

ทกุหมูบ่า้นมี

แผนชมุชน

ในการ

แกปั้ญหา

ความยากจน

 ตามแนวคดิ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

อบต./

พัฒนา

ชมุชน

อ าเภอ, 

เกษตร

อ าเภอ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



3 โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยใน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิ

พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนารถบพติร 

สมเด็จพระนางเจา้

สริกิติต ์

พระบรมราชนินีาถ 

ในรัชกาลที ่9 

และสมเด็จพระ

เจา้อยูหั่วมหา

วชริาลงกรณ 

บดนิทรเทพยวราง

กรู

1 ครัง้/ปี     

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

ด าเนนิ

โครงการ

ตาม

พระราชด าริ

พระบาทสมเด็

จพระ

เจา้อยูห่วั 

พระราช

เสาวนยี ์

สมเด็จพระ

นางเจา้ฯ 

พระบรมราชนิี

นาถ

ส านักงานปลดัฯ

4 โครงการปลกูป่า

เฉลมิพระเกยีรติ

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

   

10,000 

  อบต.

   

10,000 

  อบต.

   

10,000 

  อบต.

   

10,000 

  อบต.

   

10,000 

  อบต.

ประชาชน

เกดิความรัก

และหวง

แหนแหลง่น ้า

 ลุม่น ้าล า

คลอง และ

ป่าไม ้

ส านักงานปลดัฯ



5 โครงการอนุรักษ์

พันธกุรรมพชื อัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิ

สมเด็จพระ

กนษิฐาธริาช

เจา้กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราช

กมุารี

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

พันธุพ์ชื

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

   

50,000 

  อบต.

   

50,000 

  อบต.

   

50,000 

  อบต.

ด าเนนิ

โครงการ

ตาม

พระราชด าริ

สมเด็จพระ

กนษิฐาธริาช

เจา้กรม

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสดุา

ฯ สยามบรม

ราชกมุารี

ส านักงานปลดัฯ

6 โครงการรักน ้า 

รักป่า รักษา

แผน่ดนิ

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

ประชาชน

เกดิความรัก

และหวง

แหนแหลง่น ้า

 ลุม่น ้าล า

คลอง และ

ป่าไม ้

ส านักงานปลดัฯ

7 โครงการปลกู

หญา้แฝก อัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

ประชาชน

เกดิความรัก

และหวง

แหนแหลง่น ้า

 ลุม่น ้าล า

คลอง และ

ป่าไม ้

ส านักงา

นปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



8 โครงการน ้าคอื

ชวีติ “ศาสตร์

พระราชาสูแ่ปลง

เกษตร

ผสมผสานประชา

รัฐ”

เพือ่น าศาสตร์

พระราชาในการใช ้

ประโยชนจ์าก

แหลง่น ้ามา

ยกระดบัคณุภาพ

ชวีติและสรา้ง

รายไดใ้หก้ับ

ประชาชน

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

    

30,000 

   อบต.

    

30,000 

   อบต.

    

30,000 

   อบต.

    

30,000 

   อบต.

    

30,000 

   อบต.

สามารถน า

ศาสตร์

พระราชาใน

การไปใช ้

ประโยชน์

จากแหลง่น ้า

 มายกระดบั

คณุภาพชวีติ

และรายได ้

ใหก้ับ

ประชาชน

ส านักงา

นปลดัฯ

๑. ยทุธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

        ๑.2 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

พระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ

เพือ่เป็นเงนิ

อดุหนุนเพือ่

พัฒนางานดา้น

สาธารณสขุตาม

พระราชด าร ิในเขต

 อบต. ใหม้ี

ประสทิธภิาพ

8 หมูบ่า้น 

20,000.-/หมูบ่า้น

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

สาธารณสขุ

อยา่งท่ัวถงึ

ส านักงา

นปลดัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา

๒. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา

       ๒.๑ แผนงานการศกึษา

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ตดิตัง้ระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต ศพด.

1.เพือ่ขยายระบบ

คอมพวิเตอร ์และ

อนิเตรเ์น็ภายใน 

ศพด.      2.เพือ่

อ านวยความ

สะดวกดา้นการ

ด าเนนิงานดา้น

เอกสารและขอ้มลู 

                           

      3.เพือ่เป็น

แหลง่ขอ้มลู และ

สบืคน้งานตา่ง ๆ   

                 4.เพือ่

เป็นเครือ่งมอืใน

การปฏบิัตงิานและ

เป็นชอ่งทางใน

การตดิตอ่สือ่สาร

ระบบ

อนิเตอรเ์น็ตศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

บคุลากรของ

 ศพด. อบต.

ทา่ชา้ง และ

เด็กปฐมวยั 

ไดป้ระโยชน์

จาก

คอมพวิเตอร์

และระบบ

อนิเตอรเ์น็ต

กอง

การศกึษ

า

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



2 ตดิตัง้ผา้มา่น

พรอ้มอปุกรณ์ 

บรเิวณ  ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ป้องกัน

แสงแดดและความ

รอ้นส าหรับเด็ก

ปฐมวยั และ

ป้องกันวสัดุ

อปุกรณ์เสือ่ม 

สภาพกอ่นเวลา

อันควร

ผา้มา่นหนา้ตา่ง

รอบอาคารศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

    

30,000 

   อบต.

 -  -  -  - อาคารศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็กมผีา้มา่น

ป้องกัน

แสงแดด

ส าหรับเด็ก

และป้องกัน

วสัดอุปุกรณ์

มอีายกุารใช ้

งานทีต่าม

คณุภาพ

กอง

การศกึษ

า

3 ตอ่เตมิอาคาร

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ตอ่เตมิอาคาร

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ตอ่เตมิอาคาร     

100,000

    อบต.

 -  -  -  - ตอ่เตมิ

อาคารศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็ก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการตกแตง่

ปรับปรงุ

สภาพแวดลอ้ม 

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

ตกแตง่ปรับปรงุ

สภาพแวดลอ้ม 

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ทา่ชา้ง

  

20,000 

          

อบต.

  

20,000 

          

อบต.

  

20,000 

          

อบต.

  

20,000 

          

อบต.

  

20,000 

          

อบต.

สรา้งความรม่

รืน่แกศ่นูย์

เด็กเล็กเด็ก

เล็กไดเ้รยีนรู ้

ถงึธรรมชาต ิ

รัก

สิง่แวดลอ้ม 

ลดภาวะโลก

รอ้น

กอง

การศกึษ

า

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



5 สง่เสรมิคณุธรรม

จรยิธรรมแกเ่ด็ก

เล็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็ก

เล็กมคีณุธรรม

จรยิธรรม

๑ ครัง้/ปี     

5,000   

 อบต.

    

5,000   

 อบต.

    

5,000   

 อบต.

    

5,000   

 อบต.

    

5,000   

 อบต.

นักเรยีนมี

คณุธรรม

จรยิธรรม

กอง

การศกึษ

า ฯ

6 คา่ใชจ้า่ยในการ

จัดกจิกรรมในวนั

ส าคญัตา่ง ๆ 

ของศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

เพือ่ใหนั้กเรยีน

เห็นความส าคญั 

และเขา้รว่ม

กจิกรรมตา่ง ๆ เชน่

 วนัไหวค้รู วนัพ่อ

แหง่ชาต ิวนัแม่

แหง่ชาต ิ วนั

เขา้พรรษา วนั

ลอยกระทง  ฯลฯ

๑ ครัง้/ปี     

10,000 

          

อบต.

    

10,000 

          

อบต.

    

10,000 

          

อบต.

    

10,000 

          

อบต.

    

10,000 

          

อบต.

นักเรยีนรูจั้ก

วนัส าคญั

ตา่ง ๆ และ

เขา้รว่ม

กจิกรรม

ตา่ง ๆได ้

กอง

การศกึษ

า ฯ

7 โครงการ

สนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยการ

บรหิาร

สถานศกึษา

เพือ่สนับสนุนศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ทา่ชา้ง        

           -คา่อาหาร

กลางวนั

ผูเ้รยีนทีม่อีาย ุ

2-5 ปี จ านวน 60

 คน

       -  463,800 463,800 463,800 463,800 ผูเ้รยีนมี

หนังสอืเรยีน

ส าหรับใชใ้น

การเรยีนรู ้

กอง

การ

ศกึษาฯ

 ศพด.

อบต.    

 ทา่ชา้ง

-คา่จัดการเรยีนการสอน(รายหวั)

-คา่หนังสอืเรยีน

-คา่อปุกรณ์การเรยีน

-คา่เครือ่งแบบนักเรยีน

-คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน

 -คา่พัฒนาวชิาชพีครู

8 โครงการเท

คอนกรตีหนา้

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก องคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง

เพือ่สง่เสรมิการ

จัดกจิกรรม

กลางแจง้ของ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ทา่ชา้ง
 -  - 37,000  -  - ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

สถานที่

ส าหรับจัด

กจิกรรม

กลางแจง้

กอง

การ

ศกึษาฯ

 ศพด.

อบต.    

 ทา่ชา้ง



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการ

กอ่สรา้งหลงัคา

กันแดด ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

เพือ่สง่เสรมิการ

จัดกจิกรรม

กลางแจง้ของ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ทา่ชา้ง
 -  - 120,000  -  - ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

สถานที่

ส าหรับจัด

กจิกรรม

กลางแจง้

กอง

การ

ศกึษาฯ

 ศพด.

อบต.    

 ทา่ชา้ง

10 โครงการจัดงาน

วนัเด็กแหง่ชาติ

เพือ่ใหเ้ด็ก

นักเรยีนมวีสัดุ

อปุกรณ์การศกึษา

เลา่เรยีน

เด็กนักเรยีนใน

เขตพืน้ที ่อบต. 

๒๐๐ คน/ปี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรยีนมี

วสัดศุกึษา

เลา่เรยีน

กอง

การศกึษ

า ฯ

11 จัดซือ้เครือ่งเลน่

ส าหรับเด็ก

เพือ่พัฒนาทักษะ

และการเรยีนรู ้

ทางพัฒนาการ

ของเด็กเล็ก

อปุกรณ์เครือ่งเลน่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ

เยาวชนมี

สนามเด็ก

เลน่และ

อปุกรณ์

เครือ่งเลน่ไว ้

ออกก าลงักาย

กอง

การศกึษ

า ฯ

12 โครงการจัดซือ้

เครือ่งขยาย

เสยีงพรอ้ม

อปุกรณ์ ส าหรับ

ตดิตัง้ภายใน

อาคาร ศพด.

เพือ่ใหนั้กเรยีนมี

วสัดอุปุกรณ์

ประกอบการเรยีน

การสอน

เครือ่งขยายเสยีง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรยีนมี

วสัดอุปุกรณ์

ประกอบการ

เรยีนการสอน

กอง

การศกึษ

า ฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



13 จัดซือ้วสัดุ

การศกึษา

เพือ่ใหเ้ด็กและ

เยาวชนไดศ้กึษา

เรยีนรูจ้ากการ

เรยีนการสอนทีใ่ช ้

สือ่และครภัุณฑท์ี่

มปีระสทิธภิาพ

สมดุ ดนิสอ ไม ้

บรรทัด ยางลบ 

ดนิสอส ีกระดาษ

วาดเขยีน  แผน่

กันกระแทก  ๓๐

 แผน่ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ

เยาวชนได ้

ศกึษาเรยีนรู ้

จากการ

เรยีนการ

สอนทีใ่ชส้ือ่

และครภัุณฑ์

ทีม่ี

ประสทิธภิาพ

กอง

การศกึษ

า ฯ

14 จัดตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้

ชมุชน อบต.ทา่

ชา้ง

เพือ่ใหม้ี

ศนูยก์ลางการ

เรยีนรูข้องชมุชน

๑ แหง่ 10,000  -  -  -  - ประชาชนมี

ศนูยก์าร

เรยีนรูท้ีค่รบ

วงจร มี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ ี

กอง

การศกึษ

า ฯ

15 เยีย่มบา้น

นักเรยีนของ

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่รับทราบความ

เป็นอยูข่อง

นักเรยีนและ

ผูป้กครอง

ผูป้กครองและ

นักเรยีน

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรยีน

ไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหา,

 ผูป้กครองมี

ความสมัพันธ์

ทีด่กีับครู

กอง

การศกึษ

า ฯ

16 พัฒนาผูด้แูลเด็ก

เล็ก

เพือ่เพิม่ความรู ้

และน าความรูม้า

ปรับปรงุการ

ปฏบิัตงิาน

ครศูนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 นักเรยีนมี

พัฒนาการที่

ดสีมวยั

กอง

การศกึษ

า ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



17 แขง่ขนักฬีาพ่อ

แมล่กูผกูสมัพันธ์

เพือ่สง่เสรมิการ

ออกก าลงักายแก่

เด็ก และใหรู้จั้กกฎ

 กตกิา และความ

สามัคคี

๑ ครัง้/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กมี

สขุภาพ

แข็งแรง

รูจั้กกฎ

กตกิา และมี

ความสามัคคี

กอง

การ

ศกึษาฯ

18 โครงการ

ปฐมนเิทศน์

ผูป้กครอง

เพือ่สรา้ง

ความสมัพันธ์

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

คร ูผูป้กครองและ

๑ ครัง้/ปี 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กไดเ้รยีนรู ้

ถงึความ

กตญัญู

กตเวท ีแกผู่ ้

กอง

การ

ศกึษาฯ

19 โครงการพัฒนา

ศกัยภาพเด็กและ

เยาวชน

เพือ่พัฒนาทักษะ

และการเรยีนรู ้

ทางพัฒนาการ

ของเด็กและ

เยาวชน

อยา่งนอ้ย ๑ ครัง้

 /ปี
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ

เยาวชน

เตบิโตเป็น

คนดขีอง

สงัคม

กอง

การ

ศกึษาฯ

20 พัฒนาแกนน า

เยาวชน

เพือ่จัดกจิกรรม

พัฒนาแกนน า

เยาวชนในพืน้ที่

อยา่งนอ้ย ๑ ครัง้

 /ปี
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แกนน า

เยาวชนใน

พืน้ที่

สามารถน า

ความรูไ้ป

ถา่ยทอดแก่

เยาวชนใน

พืน้ทีไ่ด ้

กอง

การ

ศกึษาฯ

21 โครงการศกึษา

แหลง่เรยีนรูน้อก

โรงเรยีน

เพือ่สง่เสรมิการ

เรยีนรูน้อกโรงเรยีน

๑ ครัง้/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรยีนได ้

เรยีนรู ้

ส ิง่แวดลอ้ม

นอกเหนอืจาก

ในหอ้งเรยีน

กอง

การศกึษ

า ฯ

22
โครงการสง่เสรมิ

สขุภาพเด็ก

ปฐมวยั

เพือ่เด็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรั้บการตรวจ

สขุภาพ 1 ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรยีนมี

พัฒนาการที่

ดสีมวยั

กอง

การ

ศกึษาฯ



23 ออกก าลงักาย

เพือ่สขุภาพเด็ก

ปฐมวยั

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

มสีขุภาพแข็งแรง
1 ครัง้/ปี

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็กปฐมวยัมี

สขุภาพ

แข็งแรง

กอง

การศกึษ

า ฯ
24 ฟันสวยยิม้ใส

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

มสีขุภาพฟันทีด่ี
1 ครัง้/ปี

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็กปฐมวยัมี

สขุภาพฟันทีด่ี

กอง

การศกึษ

า ฯ
25 หนูนอ้ยรักการ

อา่น
เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

มนีสิยัรักการอา่น
1 ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวยัมี

นสิยัรักการ

อา่น

กอง

การศกึษ

า ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการ

วทิยาศาสตร์ เพือ่จัดกจิกรรม

จม-ลอย สจีากพชื

 การตวง ชัง่ ขนาด

 ใหเ้ด็กมทัีกษะใน

การสงัเกตแุละ

เขา้ใจกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์

เด็กศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กองคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง ๔๐

 คน

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

เด็กมทัีกษะ

ในการสงัเกตุ

รูจั้กกสน

ตดิตามเหตุ

และผล

กอง

การศกึษ

า ฯ

27 โครงการโตไป

ไมโ่กง

เพือ่จัดกจิกรรมการ

เขา้แถวรอคอย ไม่

โกหก เอือ้เฟ้ือ 

ปลกูฝังใหเ้ด็กมี

ความซือ่ตรง มี

วนัิยในตวัเองและ

มคีวามรับผดิชอบ 

แสดงออกได ้

เหมาะสม

เด็กศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กองคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง ๔๐

 คน

500 500 500 500 500 เด็กมคีวาม

ซือ่ตรง ไม่

โกหก มวีนัิย

 มคีวาม

รับผดิชอบ

กอง

การศกึษ

า ฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



29 โครงการสง่เสรมิ

การเรยีนรูภ้มู ิ

ปัญญาทอ้งถิน่

เพือ่สง่เสรมิภมู ิ

ปัญญาทอ้งถิน่

ใหก้ับเด็กปฐมวยั

๑ ครัง้/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวยัมี

ความรู ้

เกีย่วกับภมูิ

ปัญญา

ทอ้งถิน่

กอง

การศกึษ

า ฯ

30 โครงการจัด

ประชมุ

คณะกรรมการ

บรหิาร

สถานศกึษา

เพือ่จัดประชมุ

กรรมการ วาง

แนวทางในการ

พัฒนาศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

คณะกรรมการ

บรหิาร

สถานศกึษา ๑๑ 

คน

500 500 500 500 500 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กบา้น

ทา่ชา้งมี

แนวทางใน

การบรหิาร

จัดการ

สว่นกา

กรศกึษา

 ฯ

31

โครงการจัดหา

สือ่การเรยีนการ

สอนเด็ก

เพือ่สง่เสรมิการ

เรยีนการสอนของ

เด็กปฐมวยั

๑ ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมสีือ่

การเรยีนการ

สอน

กอง

การศกึษ

า ฯ

32
โครงการสง่เสรมิ

ศกัยภาพให ้

ผูป้กครองในการ

สง่เสรมิ

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวยั

เพือ่สง่เสรมิ

ศกัยภาพให ้

ผูป้กครองในการ

เลีย้งดบูตุร

๑ ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูป้กครองมี

ศกัยภาพใน

การเลีย้งดู

บตุร

กอง

การศกึษ

า ฯ

33 โครงการปพูืน้

ยางบรเิวณพืน้ที่

สนามเด็กเลน่

เพือ่ปแูผน่ยางนุ่ม

ปพูืน้ ใหเ้ด็กมี

ความปลอดภัยใน

การเลน่กลางแจง้

และมคีวามรม่รืน่

ป้องกันแสงแดด

ปพูืน้ยางสนาม

เด็กเลน่ ๑ สนาม
 -  - 30,000 30,000 30,000 เด็กมคีวาม

ปลอดภัยใน

การเลน่

กจิกรรม

กลางแจง้

กอง

การศกึษ

า ฯ

กอง

การศกึษ

า ฯ

28 โครงการ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง ศพด.

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

ไดเ้รยีนรู ้

เศรษฐกจิพอเพยีง

๑ ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวยั

ไดเ้รยีนรู ้

เศรษฐกจิ



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการจัดท า

ทีพั่กผูป้กครอง

เพือ่จัดท าทีพั่ก

ผูป้กครองน่ังรอรับ

และสง่เด็ก และมี

มมุความรูด้ว้ย

ทีพั่กผูป้กครอง ๑

 หลงั ขนาดกวา้ง

 ๒๕๐ ม. ยาว ๓ 

ม. สงู ๒.๕๐ ม.

 -  - 20,000 20,000 20,000 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมทีี่

ส าหรับให ้

ผูป้กครอง

ไดพั้กและมี

ความรู ้

กอง

การศกึษ

า ฯ

35 โครงการผูส้งูวยั

ใสใ่จลกูหลาน

เพือ่จัดหาผูส้งูวยัที่

เป็นภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่มา

ถา่ยทอดใหเ้ด็กมี

ความรูแ้ละใกลช้ดิ

กันมากขึน้

ผูส้งูวยัและเด็ก

เล็ก

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ผูส้งูวยัได ้

ถา่ยทอด

ความรู ้

เขา้ใจในการ

ดแูล

ลกูหลาน

มากขึน้และ

ไดร้ว่ม

กจิกรรมใน

การพัฒนา

เด็กเล็ก

กอง

การศกึษ

า ฯ

36 โครงการมอบใบ

ประกาศนยีบัตร 

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

มคีวามภาคภมูใจ

๑ ครัง้/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวยัมี

ความ

ภาคภมูใิจ 

และไดรั้บใบ

ประกาศนยีบัต

ร

กอง

การศกึษ

า ฯ

37 ปรับปรงุหอ้งน ้า 

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ใหม้หีอ้งน ้าที่

ถกูสขุลกัษณะ 

และพอเพยีงกับ

เด็กปฐมวยั

หอ้งน ้าศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

10,000  -  -  -  - มหีอ้งน ้าถกู

สขุลกัษณะ 

และพอเพยีง

อบต.

ทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



38 จัดท าทีล่า้งหนา้

 แปรงฟัน ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ใหม้ทีีล่า้ง

หนา้แปรงฟันทีถ่กู

สขุลกัษณะ และ

พอเพยีงกับเด็ก

ปฐมวยั

ทีล่า้งหนา้แปรง

ฟันศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

100,000  -  -  -  - มทีีล่า้งหนา้ 

แปรงฟันที่

ถกู

สขุลกัษณะ 

และพอเพยีง

อบต.

ทา่ชา้ง

39 โครงการอาหาร

กลางวนัโรงเรยีน

สงักัดส านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้

พืน้ฐาน จ านวน 2

 โรงเรยีน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิ

อดุหนุนโครงการ

อาหารกลางวนั

โรงเรยีนสงักัด

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้

พืน้ฐาน จ านวน ๒ 

โรงเรยีน

นักเรยีนโรงเรยีน

ไทรงามเฉลมิ

พระเกยีรต ิ

จ านวน 115 คน 

จัดสรรจ านวน  

๒๐๐ วนั อัตรา

เด็กคนละ 20 

บาท/วนั

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรยีนชัน้

อนุบาล-ป.6

 ทกุคนได ้

รับประทาน

อาหาร

กลางวนัตาม

นโยบายของ

รัฐ

กอง

การศกึษ

า ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

กอง

การศกึษ

า ฯ

40 อาหารเสรมิ (นม)

 โรงเรยีน

เพือ่จา่ยเป็นคา่

จัดซือ้อาหารเสรมิ 

(นม) ส าหรับ

โรงเรยีนสงักัด

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

นักเรยีนโรงเรยีน

ไทรงามเฉลมิ

พระเกยีรต ิและ

โรงเรยีนพมิาน

ประชาสนัต ์

จ านวน 115 คน 

จัดสรรจ านวน 

300,000 300,000 220,365 300,000 300,000 นักเรยีนชัน้

อนุบาล-ป.6

 ทกุคนได ้

รับประทาน

อาหารเสรมิ 

(นม) ตาม

นโยบายของ



41 โครงการหนูนอ้ย

อาเซยีน

เพือ่จัดหา

สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ 

ของประเทศ

อาเซยีนใหเ้ด็กได ้

เรยีนรูด้า้น

วฒันธรรมเขา้

ภาษาตา่งประเทศ

และธงชาตขิอง

นานาชาติ

เด็กศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กองคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง 4๔

 คน

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กไดรู้ ้

วฒันธรรม

ทางภาษา, 

ธงชาติ

นานาชาต,ิ 

ภาษาตา่งประ

เทศ

กอง

การศกึษ

า ฯ

42 อาหารเสรมิ (นม)

 ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กได ้

รับประทานอาหาร

เสรมิ (นม)อยา่ง

ท่ัวถงึ

เด็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

จ านวน  4๔ คน 

จัดสรรจ านวน 

260 วนั อัตรา

คนละ 7.37 บาท

75,000 75,000 90,000 90,000 90,000 เด็กในศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็กได ้

รับประทาน

อาหารเสรมิ 

(นม) ตาม

นโยบายของ

รัฐ

กอง

การศกึษ

า ฯ

43 โครงการสง่เสรมิ

สนับสนุนกลุม่ 

TO BE 

NUMBER ONE

เพือ่กระตุน้ใหแ้ด็ก

และเยาวชน

ตระหนักถงึโทษ

และขอ้เสยีของยา

เสพตดิ

เด็กและเยาวชน

ในเขต อบต.ทา่

ชา้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ

เยาวชนมี

ทักษะในการ

ใชช้วีติโดย

สามารถ

หลกีเลีย่ง

จากยาเสพ

ตดิได ้

กอง

การศกึษ

า ฯ

44 โครงการสง่ทา้ย

ปีเกา่ตอ้นรับปีใหม่

เพือ่ใหเ้ด็กไดรู้จั้ก

แลกเปลีย่นสิง่ของ

เด็กศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กองคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง 34

 คน

500 500 500 500 500 เด็กไดเ้รยีนรู ้

การ

แลกเปลีย่น

สิง่ของ

กอง

การศกึษ

า ฯ



45 พัฒนาทักษะ

ความรูท้าง

วชิาการ

เพือ่ใหก้ลุม่

นักเรยีนในเขต

พืน้ทีม่ทัีกษะทาง

วชิาการทีเ่พิม่ข ึน้ 

สามารถแขง่ขนัได ้

๑ ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรยีนมี

ทักษะทาง

วชิาการที่

เพิม่ข ึน้ 

สามารถ

แขง่ขนัได ้

อบต.

ทา่ชา้ง/

ร.ร.ไทร

งามฯ/

รร.

พมิานฯ

46 โครงการป้องกัน

ยาเสพตดิศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กใน 

ศพด. มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ ถงึ

โทษและพษิภัย

ของยาเสพตดิ

๑ ครัง้/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กและ

เยาวชนมี

ทักษะในการ

ใชช้วีติโดย

สามารถ

หลกีเลีย่ง

จากยาเสพ

ตดิได

กองการศกึษา ฯ

47 โครงการป้องกัน

โรคตดิตอ่ในเด็ก

เพือ่จัดหาวสัด-ุ

อปุกรณ์ในการท า

ความสะอาดอาคาร

 สือ่และของใช ้

เด็กใหม้อีปุกรณ์

และเครือ่งใช ้

สะอาดและ

ปราศจากโรค

รวมถงึการป้องกัน

โรคตา่ง ๆ

อปุกรณ์ในการ

ท าความสะอาด 

ตลอดปีการศกึษา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ใหเ้ด็กใน

ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

อปุกรณ์และ

เครือ่งใช ้

สะอาด

ปราศจาก

เชือ้โรค

กอง

การศกึษ

า ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



48 โครงการจัดหา

เครือ่งเลน่สนาม

เด็กเลน่

เพือ่ความ

ปลอดภัยและมี

จ านวนเครือ่งเลน่

เพยีงพอกับจ านวน

เด็ก

เครือ่งเลน่สนาม

เด็กเลน่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมคีวาม

ปลอดภัย

และมจี านวน

เครือ่งเลน่

เพยีงพอ

กอง

การศกึษ

า ฯ

49 โครงการจัดหา

ครพูีเ่ลีย้งเด็ก

เพือ่จัดหาครพูี่

เลีย้งเพิม่ ให ้

เพยีงพอกับจ านวน

เด็ก

ครพูีเ่ลีย้งเด็ก ๑ 

คน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศพด. มคีรพูี่

เลีย้ง

เพยีงพอตอ่

จ านวนเด็ก

กอง

การศกึษ

า ฯ

50 โครงการจัดหา

โตะ๊คอมพวิเตอร์

เพือ่จัดหาโตะ๊

คอมพวิเตอรใ์หม้ี

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิานให ้

เรยีบรอ้ยและเป็น

ระเบยีบ

โตะ๊คอมพวิเตอร์ 3,500  -  -  -  - ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

อปุกรณ์ไวใ้ช ้

งานที่

เรยีบรอ้ย

กอง

การศกึษ

า ฯ

51 โครงการจัดหา

เครือ่งพมิพ ์

เลเซอรเ์จ็ท ขาว

ด า

เพือ่จัดหา

เครือ่งปริ๊นส์

เลเซอรเ์จ็ทขาวด า

เครือ่งปริ๊นส์

เลเซอรเ์จ็ด ขาว

ด า

5,000  -  -  -  - ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

อปุกรณ์ไวใ้ช ้

งานที่

เรยีบรอ้ย

กอง

การศกึษ

า ฯ

52 โครงการจัดซือ้

โตะ๊ท างานพรอ้ม

เกา้อีร้ะดบั ๑ – ๒

เพือ่จัดหาโตะ๊

ท างานพรอ้มเกา้อี้

ระดบั ๑ – ๒

โตะ๊ท างานพรอ้ม

เกา้อี ้ระดบั ๑ – ๒

5,000  -  -  -  - ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

อปุกรณ์ไวใ้ช ้

งานที่

เรยีบรอ้ย

กอง

การศกึษ

า ฯ

53 โครงการจัดหาตู ้

เหล็กใสเ่อกสาร

เพือ่จัดหาตูเ้หล็ก

สองบานเลือ่นไว ้

เก็บเอกสารในการ

ปฏบิัตงิานที่

สมบรูณ์เรยีบรอ้ย

ตูเ้หล็กสองบาน

เลือ่น จ านวน ๑ 

เครือ่ง

5,000  -  -  -  - ไดเ้ก็บ

เอกสารที่

เกีย่วกับเด็ก

ไวเ้ป็น

สดัสว่น

เรยีบรอ้ย

กอง

การศกึษ

า ฯ



54 การจัดกจิกรรม

ในวนัส าคญัตา่ง ๆ

เพือ่แสดงความ

จงรักภักดแีละ

ส านกึในพระมหา

กรณุาธคิณุใน

สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

และราชวงษ์

งานราชพธิตีา่งๆ 

เชน่           - วนั

เฉลมิพระ

ชนมพรรษา    - 

วนัปิยมหาราช 

ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พสกนกิรได ้

มโีอกาส

แสดงออก

ถงึความ

จงรักภักดี

ตอ่สถาบัน

พระมหากษัต

รยิ์

กอง

การศกึษ

า ฯ

55 อดุหนุนกลุม่

อนุรักษ์

วฒันธรรมทอ้งถิน่

1. เพือ่สนับสนุน

การจัดท าเทยีน

พรรษา
๑ ครัง้/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประเพณี

วฒันธรรม

ทอ้งถิน่ของ

ต าบลให ้

ด ารงอยูส่บืไป

กอง

การศกึษ

า ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. เพือ่เป็นการกัน้

เขตพืน้ทีข่องศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

2. เพือ่ความ

ปลอดภัยของเด็ก

เล็ก ศพด.

ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

ขอบเขต

พืน้ทีช่ดัเจน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

57 โครงการกอ่สรา้ง

รัว้และประตศูนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

รัว้คอนกรตี 

พรอ้มประต ู

ความยาว 33.5 

เมตร

250,000  - 250,000  -  - 

กองการศกึษา ฯ56 อดุหนุนอ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

โครงการจัดงาน

รัฐพธิี

1. เพือ่สนับสนุน

การจัดงานรัฐพธิ ี

เชน่ งานวนัพ่อ

แหง่ชาต ิงานวนั

๑ ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน

ชาวอ าเภอ

เฉลมิพระ

เกยีรต ิได ้



58 โครงการ

กอ่สรา้งป้ายชือ่

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

ป้ายชือ่ ศพด. 1 

ป้าย

80,000  - 80,000  -  - ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

ป้ายบอกเขต

รับผดิชอบ

กองชา่ง

59 โครงการถมดนิ

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ปรับปรงุพืน้ที่

บรเิวณศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

ถมดนิ กวา้ง 

39.00 เมตร ยาว

 4.80 เมตร

100,000  - 30,500  -  - ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมภีมู ิ

ทัศนท์ีด่ ี

กองชา่ง



ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่   ๑ การพัฒนาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ

                             ๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร

๓. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร

        ๓.๑ แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมสง่เสรมิ

อาชพี

๑. เพือ่สง่เสรมิและ

เพิม่ศกัยภาพใน

การรวมกลุม่

ประกอบอาชพีและ

เพิม่รายไดใ้หแ้ก่

ราษฎร

กลุม่อาชพี ใน

เขต อบต.ทา่ชา้ง
##### ##### ##### ##### ##### กลุม่อาชพีมี

วสัดอุปุกรณ์

ในการ

ประกอบ

อาชพีใหม้ี

รายไดเ้พิม่ขึน้

อบต.

ทา่ชา้ง/

พัฒนา

ชมุชน/

เกษตร

๑. เพือ่อบรมให ้

ความรูเ้รือ่งการ

ป้องกันและก าจัด

ศตัรพูชืแก่

เกษตรกรผูป้ลกูมัน

ในเรือ่ง      ๒. 

๔.เพือ่ใหผู้บ้รโิภค

ไดรั้บความ

ปลอดภัยจากการ

บรโิภคสนิคา้ทาง

การเกษตร

30,000 30,000  - ผูป้ลกูมัน

ส าปะหลงัมี

ความรูใ้น

การก าจัด

เพลีย้แป้ง

มัน

ส าปะหลงั

และสามาร

ถา่ยทอด

ความรูแ้ก่

เกษตรกร

รายอืน่ได ้   -

 ใชส้ารเคมี

ในการท า

การเกษตร 

เป็นการลด

ตน้ทนุการ

อบต./

เกษตร

ต าบล

2 ศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยดีา้น

การเกษตรระดบั

ต าบล

 - อบรมใหค้วามรู ้

เกษตรกรผูป้ลกู

มัน ๑๐๐ ราย     

         - 

เกษตรกรลดการ

ใชส้ารเคมใีน

การท าการเกษตร

 รอ้ยละ 100

30,000 30,000

๓. เพือ่ให ้

เกษตรกรไมใ่ช ้

สารเคมใีน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

30,000

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



๕.เพือ่เป็นการลด

ตน้ทนุการผลติและ

เพิม่รายไดแ้ก่

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพือ่อบรมให ้

ความรูเ้รือ่งการ

ป้องกันและก าจัด

ศตัรพูชืแก่

เกษตรกรผูป้ลกูมัน

ในเรือ่ง
๒. สง่เสรมิและ

สนับสนุน

การเกษตรปลอด

สารพษิ

ทกุหมูบ่า้นมี

แผนชมุชน

ในการ

แกปั้ญหา

ความยากจน

 ตามแนวคดิ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

อบต./

พัฒนา

ชมุชน

อ าเภอ/

เกษตร

อ าเภอ

30,000 30,000  - ผูป้ลกูมัน

ส าปะหลงัมี

ความรูใ้น

การก าจัด

เพลีย้แป้ง

มัน

ส าปะหลงั

และสามาร

ถา่ยทอด

ความรูแ้ก่

เกษตรกร

รายอืน่ได ้   -

 ใชส้ารเคมี

ในการท า

การเกษตร 

เป็นการลด

ตน้ทนุการ

อบต./

เกษตร

ต าบล

โครงการ

ถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเก

ษตร

8 หมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000

2 ศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยดีา้น

การเกษตรระดบั

ต าบล

 - อบรมใหค้วามรู ้

เกษตรกรผูป้ลกู

มัน ๑๐๐ ราย     

         - 

เกษตรกรลดการ

ใชส้ารเคมใีน

การท าการเกษตร

 รอ้ยละ 100

30,000 30,000

3 20,000 20,000

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

30,000





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่    ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

                              ๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๔ ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคม

๔. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคม

        ๔.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงาน

วนัผูส้งูอายุ

เพือ่สง่เสรมิและ

อนุรักษ์วฒันธรรม

 ประเพณีอันดงีาม

ไวใ้หล้กูหลานได ้

สบืทอด

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์ประเพณี

อันดงีาม

###### ##### ##### ##### ##### ประชาชนได ้

สบืทอด

ประเพณี

วฒันธรรม

อันดงีาม

ส านักงา

นปลดัฯ

๑. เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนและเปิด

โอกาสใหผู้ส้งูอายุ

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น๒. เพือ่ให ้

ผูส้งูอายมุี

ทางเลอืกในการ

ประกอบอาชพีให ้

มรีายไดเ้ป็นของ

ตนเอง
๓. เพือ่ใหช้มุชน

ไดเ้ห็นคณุคา่

ความส าคญัของ

ผูส้งูอายุ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

สง่เสรมิศกัยภาพ

การใชภ้มูปัิญญา

ผูส้งูอายุ

กลุม่ผูส้งูอายใุน

เขตพืน้ที ่อบต.

ทา่ชา้ง

2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

สรา้งรายได ้

ใหแ้ก่

ผูส้งูอาย ุ 

และสบืสาน

ภมูปัิญญา

ดา้นตา่งๆ 

ใหส้งัคมได ้

ตระหนักใน

คณุคา่ผูส้งู

อาย

ส านักงา

นปลดัฯ



3 จัดตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้

ภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่สง่เสรมิและ

อนุรักษ์ภมูปัิญหา

ทอ้งถิน่ของชมุชน

ประชาชน

หมูบ่า้นหนองบัวรี
 -  - 50,000 50,000 50,000 อนุรักษ์ภมูิ

ปัญญา

ทอ้งถิน่ให ้

คงอยู่

ส านักงา

นปลดัฯ

4 จัดซือ้รถกระเชา้

 ตดิชดุเครน

เพือ่การปฏบิัตงิาน

มปีระสทิธภิาพ

๑ คนั ###### ##### ##### ##### ##### การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักงา

นปลดัฯ

5 ตดิตัง้กลอ้งวงจร

ปิดภายในหมูบ่า้น

 หมูท่ี ่๑๖ บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

เพือ่เป็นการ

สอดสอ่งดแูล 

ความสงบ

เรยีบรอ้ยภายใน

หมูบ่า้น

กลอ้งวงจรปิด ######  -  -  -  - ประชาชนมี

ความอุน่ใจ 

และ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

ส านักงา

นปลดัฯ

๔. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคม

        ๔.๒ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

ปรับปรงุ

สภาพแวดลอ้ม

และทีอ่ยูอ่าศยั

ใหแ้กผู่ย้ากไร ้

ผูด้อ้ยโอกาส 

และผูม้รีายไดน้อ้ย

เพือ่พัฒนาดา้น

คณุภาพชวีติ

ใหแ้กผู่ย้ากไร ้

ผูด้อ้ยโอกาสและ

ผูม้รีายไดน้อ้ย

ประชาชนในเขต

พืน้ทีอ่งคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง

 - 60,000 60,000 60,000 60,000 ผูย้ากไร ้

ผูด้อ้ยโอกาส

และผูม้ี

รายไดน้อ้ย 

มคีณุภาพ

ชวีติทีด่ ี

ส านักงา

นปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



๑. เพือ่ใหค้น

พกิารและผูด้แูล

คนพกิารมอีาชพี

1.คนพกิาร

และผูด้แูล

คนพกิารมี

อาชพี

๒. เพือ่ใหค้น

พกิารมคีวาม

เชือ่มั่นในคณุคา่

ของตวัเอง

2.คนพกิารมี

ความเชือ่มั่น

ในคณุคา่

ของตวัเอง

๓. เพือ่ใหผู้ด้แูลมี

ความรู ้

3.ผูด้แูลคน

พกิารมคีวามรู ้

1. เพือ่ใหผู้ป่้วย

เอดสม์คีวามรูใ้น

การประกอบอาชพี

1.ผูป่้วย

เอดสม์ี

ความรูใ้น

การประกอบ

อาชพี

2.เพือ่ใหผู้ป่้วย

เอดสม์อีาชพี

2.ผูป่้วย

เอดสม์อีาชพี

3.เพือ่ใหผู้ป่้วย

เอดสม์คีวาม

เชือ่มั่นในคณุคา่

ของตวัเอง

3.ผูป่้วย

เอดสม์คีวาม

เชือ่มั่นใน

คณุคา่ของ

ตวัเอง

ส านักงา

นปลดั

50,000 50,000

ส านักงา

นปลดั

ส านักงา

นปลดัฯ

1. มกีารลด

ปรมิาณขยะ

ลง             

      2. ชว่ย

ให ้

ส ิง่แวดลอ้ม

ดขี ึน้

30,000

20,000

50,000 50,0001.เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการ

ขยะมลูฝอยใน

พืน้ที ่                

             2.เพือ่

รณรงคแ์ละขยาย

ด าเนนิการขยาย

ผลในหมูบ่า้นใน

เขตพืน้ทีเ่ขต

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

โครงการรณรงค์

การคดัแยกขยะ

2

3  - 

30,000

20,000

โครงการสง่เสรมิ

อาชพีใหแ้กค่น

พกิารและผูด้แูล

ผูพ้กิาร

ผูพ้กิารและ

ผูด้แูลผูพ้กิาร

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

โครงการสง่เสรมิ

อาชพีใหแ้ก่

ผูป่้วยเอดสแ์ละ

ผูด้อ้ยโอกาส

ผูป่้วยเอดสใ์น

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

 - 30,000

20,000

30,000

20,000

4 50,000



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการธนาคารขยะ1.เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการ

ขยะมลูฝอยใน

พืน้ที ่                

                2.เพือ่

รณรงคแ์ละขยาย

ผลสูก่ารสรา้ง

ด าเนนิการขยาย

ผลในหมูบ่า้นใน

เขตพืน้ทีเ่ขต

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. มกีารลด

ปรมิาณขยะ

ลง             

     2. ชว่ย

ให ้

ส ิง่แวดลอ้ม

ดขี ึน้           

          3.ได ้

ส านักงา

นปลดัฯ

ส านักงานปลดัฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สรา้งรายได ้

ใหแ้ก่

ประชาชน

ส านักงานปลดัฯ

50,000 50,000 50,000 อ านวยความ

สะดวก

ใหก้ับ

ประชาชน

เพือ่มารว่ม

งานรัฐพธิ ี

หรอืพระราช

พธิตีา่ง ๆ 

7

8

50,000 50,000โครงการจัด

กจิกรรมเฉลมิ

พระเกยีรติ

เพือ่การจัด

โครงการ/กจิกรรม

 และจัดซือ้วสัดใุน

การประชาสมัพันธ์

เชญิชวน หรอื

อ านวยความ

สะดวกใหก้ับ

ประชาชนเพือ่มาเพือ่สนับสนุนให ้

ประชาชนในการ

ประกอบอาชพีให ้

มรีายไดเ้ป็นของ

ประชาในเขต 

อบต.ทา่ชา้ง

โครงการสง่เสรมิ

การประกอบ

อาชพีของ

ประชาชน

อยา่งนอ้ย 1 

ครัง้/ปี

30,000 30,000 30,000 ส านักงา

นปลดัฯ

ประชาชนได ้

เขา้มามสีว่น

รว่มและมี

บทบาทใน

การก าหนด

นโยบาย 

ความ

6 30,000 30,000เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดแ้สดงความ

คดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา แนว

ทางแกไ้ข และมี

สว่นรว่มในการ

โครงการสง่เสรมิ

ประชาธปิไตย

และการมสีว่น

รว่มของประชาชน

อยา่งนอ้ย 1 ครัง้/ปี

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการให ้

ความรูแ้ก่

ประชาชน

เกีย่วกับ

จติส านกึ

พลเมอืงและการ

เป็นพลเมอืงดวีถิี

ประชาธปิไตย

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดแ้สดงความ

คดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา แนว

ทางแกไ้ข และมี

สว่นรว่มในการ

ก าหนดแนวทาง

การพัฒนาทอ้งถิน่

อยา่งนอ้ย 1 ครัง้/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

๑. เพือ่เป็นการ

ป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพ

ตดิ
๒. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาสงัคมใน

พืน้ทีท่ีม่กีารแพร่

ระบาดของยาเสพ

ตดิ

12 เบีย้ยังชพีผูป่้วย

เอดส์
เพือ่ใหผู้ป่้วยเอดส์

 มเีงนิเพือ่เลีย้งชพี
4 คน/ปี 30,000 30,000 24,000 30,000 30,000 ผูป่้วยเอดสม์ี

เงนิเลีย้งชพี

งบกลาง

10,000 10,000 ประชาชนได ้

เขา้มามสีว่น

รว่ม และมี

บทบาทใน

การก าหนด

นโยบาย 

ความ

ส านักงานปลดัฯอยา่งนอ้ย 1 

ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000โครงการอบรม

ใหค้วามรู ้

เกีย่วกับบทบาท

ของประชาชนใน

การมสีว่นรว่ม

ตามหลกัการ

บรหิารกจิการ

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดแ้สดงความ

คดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา แนว

ทางแกไ้ข และมี

สว่นรว่มในการ

10

ส านักงานปลดัฯ50,000 50,000 50,000 ประชาชน

ทราบถงึการ

ป้องกันและ

แพรร่ะบาด

ของยาเสพ

ตดิ และรูจั้ก

วธิแีกไ้ข

ปัญหาการ

แพรร่ะบาด

ของยาเสพ

ตดิในพืน้ที ่

อกีทัง้น า

โครงการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหา

ยาเสพตดิ

อยา่งนอ้ย 1 

โครงการ/ปี

11 50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



13 โครงการสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ผูส้งูอายุ

เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ

ไดรั้บการพัฒนา

คณุภาพชวีติ

ผูส้งูอาย ุ60 

ปีขึน้ไป 

จ านวน 40 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูส้งูอายมุี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ ีและ

อยูใ่นสงัคม

ไดอ้ยา่งมี

ความสขุ

ส านักงา

นปลดัฯ

14 หอ้งสมดุประชาชน ๑. ประชาชน

ตระหนักและเห็น

ความส าคญัของ

การอา่น        ๒. 

เพิม่ความรูใ้ห ้

ประชาชน

ประชาชนไดรั้บความรู ้150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ประชาชนมี

แหลง่สบืคน้

ขอ้มลูตา่ง ๆ

 และไดรั้บ

ความรู ้

ส านักงา

นปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหา

สงัคม

เพือ่จัดกจิกรรม

เกีย่วกับปัญหา

สงัคม เชน่ โรค

เอดส ์การละเมดิ

สทิธเิด็ก สตร ีการ

ตัง้ครรภใ์นกลุม่

วยัรุน่ เป็นตน้

อยา่งนอ้ย ๑ 

ครัง้/ปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

ตระหนักถงึ

ปัญหาสงัคม

และสามารถ

ชว่ยกัน

ป้องกันและ

แกไ้ขได ้

ส านักงา

นปลดัฯ

16 โครงการพัฒนา

สตรแีละครอบครัว

เพือ่ให ้

กลุม่เป้าหมาย

ไดรั้บการพัฒนา

คณุภาพชวีติ

กลุม่สตร ีในเขต

พืน้ที ่อบต.ทา่ชา้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุม่เป้าหมาย

มคีณุภาพ

ชวีติทีด่ ีและ

อยูใ่นสงัคม

ไดอ้ยา่งมี

ความสขุ

ส านักงา

นปลดัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



17 คา่ยเยาวชน

อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

เยาวชน จ านวน 

๓๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนเกดิ

ความรักและ

หวงแหน

แหลง่น ้า ลุม่

น ้าล าคลอง 

และป่าไม ้

ส านักงา

นปลดัฯ

18 โครงการสรา้ง

ขวญัก าลงัใจ 

หว่งใย ใสใ่จ

ผูส้งูอายุ

โรงเรยีนผูส้งูอายุ

 1 โรงเรยีน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงา

นปลดัฯ

19 สนับสนุนเรอื

ทอ้งแบน หมูท่ี ่๕

 บา้นหนองบัวรี

เพือ่ใชเ้ป็นพาหนะ

ในการชว่ยเหลอื

ราษฎรเมือ่เกดิ

เหตอุทุกภัยใน

หมูบ่า้น

เรือ่ทอ้งแบน  -  - 10,000 10,000 10,000 ชว่ยเหลอื

ราษฎรเมือ่

เกดิเหตุ

อทุกภัย

ส านักงา

นปลดัฯ

20 โครงการสง่เสรมิ

และสนับสนุน

การสรา้งความ

ปรองดองและ

สมานฉันทข์อง

คนในชาติ

เพือ่

ประชาสมัพันธ์

กระตุน้เตอืนให ้

ประชาชนเกดิ

ความรัก ความ

สามัคคแีละรว่มมอื

สรา้งความสงบสขุ

สมานฉันทใ์ห ้

เกดิขึน้ใน

สงัคมไทย

ประชาชนเกดิ

ความปรองดอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

เกดิความรัก 

ความ

สามัคคแีละ

รว่มมอืสรา้ง

ความสงบ

สขุ

สมานฉันท์

ใหเ้กดิขึน้ใน

สงัคมไทย

ส านักงา

นปลดัฯ

21 หอ้งสมดุ

ประชาชน หมูท่ี ่6

 บา้นดา่นทา่แดง

๑. ประชาชน

ตระหนักและเห็น

ความส าคญัของ

การอา่น        ๒. 

เพิม่ความรูใ้ห ้

ประชาชน

ประชาชนไดรั้บความรู ้150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ประชาชนมี

แหลง่สบืคน้

ขอ้มลูตา่ง ๆ

 และไดรั้บ

ความรู ้

ส านักงา

นปลดัฯ



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 ทีอ่า่น

หนังสอืพมิพ์

ประจ าหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่6 บา้นดา่น

ทา่แดง

๑. ประชาชน

ตระหนักและเห็น

ความส าคญัของ

การอา่น        ๒. 

เพิม่ความรูใ้ห ้

ประชาชน

ประชาชนไดรั้บความรู ้50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ประชาชนมี

แหลง่สบืคน้

ขอ้มลูตา่ง ๆ

 และไดรั้บ

ความรู ้

ส านักงา

นปลดัฯ

23 โครงการเตาเผา

ขยะ และถังขยะ

ประจ าหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่๖ บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการ

ขยะมลูฝอยใน

พืน้ที ่                

              2.เพือ่

รณรงคแ์ละขยาย

ผลสูก่ารสรา้ง

กระบวนการมสีว่น

รว่มของประชาชน

ด าเนนิการขยาย

ผลในหมูบ่า้นใน

เขตพืน้ทีเ่ขต

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

 -  - 50,000 50,000 50,000 1. มกีารลด

ปรมิาณขยะ

ลง             

     2. ชว่ย

ให ้

ส ิง่แวดลอ้ม

ดขี ึน้

ส านักงานปลดัฯ

24 เบีย้ยังชพี

ผูส้งูอายุ

เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ มี

เงนิเพือ่เลีย้งชพี

ผูส้งูอายุ ####### ###### ###### ###### ###### ผูส้งูอายมุี

เงนิเลีย้งชพี

งบกลาง

25 เบีย้ยังชพีผูพ้กิาร เพือ่ใหผู้พ้กิาร มี

เงนิเพือ่เลีย้งชพี

ผูพ้กิาร ####### ###### ###### ###### ###### ผูพ้กิารมเีงนิ

เลีย้งชพี

งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่    ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสขุ

๕. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสขุ

       5.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสตัว์

ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จาก

โรคพษิสนัุขบา้ 

ตามพระราช

ปณธิานของ

ศาสตราจารย ์

ดร.สมเด็จพระ

เจา้ลกูเธอเจา้ฟ้า

จฬุาภรณ์วลยั

ลกัษณ์ อัครราช

กมุารี

 - ใหป้ระชาชนมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

เรือ่งโรคพษิสนัุข

บา้         - เพือ่

ป้องกันการเกดิ

โรคพษิสนัุขบา้ใน

คนจากสตัวเ์ลีย้ง

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคพษิสนัุขบา้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - สรา้งพืน้ที่

ปลอดโรค

พษิสนัุขบา้   

       - ไมม่ี

ประชาชน

ป่วยหรอื

เสยีชวีติจาก

โรคพษิสนัุข

บา้

ส านักงานปลดัฯ

2 โครงการ

พระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ

เพือ่เป็นเงนิ

อดุหนุนเพือ่

พัฒนางานดา้น

สาธารณสขุตาม

พระราชด าร ิในเขต

 อบต. ใหม้ี

ประสทิธภิาพ

8 หมูบ่า้น 

20,000.-/หมูบ่า้น

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

สาธารณสขุ

อยา่งท่ัวถงึ

ส านักงา

นปลดัฯ

                     ๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



3 เงนิสมทบ

กองทนุ

หลกัประกัน

สขุภาพ อบต.ทา่

ชา้ง

เพือ่เป็นเงนิสมทบ

การด าเนนิการ

บรกิารดา้น

สาธารณสขุแก่

ประชาชนในพืน้ที่

ประชาชนไดรั้บ

บรกิารจากกอง

ทนหลกัประกัน

สขุภาพ อบต.ทา่

ชา้ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

สาธารณสขุ

จากกองทนุ

หลกัประกัน

สขุภาพ 

อบต.ทา่ชา้ง

งบกลาง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 จัดซือ้วสัดุ

วทิยาศาสตร์

เพือ่ใหม้วีสัดุ

วทิยาศาสตรห์รอื

การแพทย ์เชน่ 

เวชภัณฑ ์

แอลกอฮอล ์

เคมภัีณฑ ์ถงุมอื 

แผน่ตรวจระดบั

น ้าตาลในเลอืด 

ชดุตรวจคดักรอง

เบาหวาน น ้ายา

ตา่ง ๆ ฯลฯ

๘ หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

จากศนูย์

สาธารณสขุ

มลูฐานทีม่ี

วสัดุ

การแพทยท์ี่

ครบครัน

ส านักงา

นปลดัฯ

โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ที่



5 โครงการป้องกัน

และควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออก

 1. เพือ่ลดอัตรา

ป่วยดว้ยโรค

ไขเ้ลอืดออก        

               2. เพือ่

ก าจัดแหลง่

เพาะพันธุย์งุลาย

 - จัดซือ้น ้ายา

พ่นหมอกควนั 

ทรายอะเบท ฯลฯ

               - 

ประชาชน

ปลอดภัยจาก

โรคไขเ้ลอืดออก

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

สาธารณสขุ

จากกองทนุ

หลกัประกัน

สขุภาพ 

อบต.ทา่ชา้ง

ส านักงานปลดัฯ

6 โครงการสตัว์

ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จาก

โรคพษิสนัุขบา้

 - ใหป้ระชาชนมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

เรือ่งโรคพษิสนัุข

บา้         - เพือ่

ป้องกันการเกดิ

โรคพษิสนัุขบา้ใน

คนจากสตัวเ์ลีย้ง

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคพษิสนัุขบา้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - สรา้งพืน้ที่

ปลอดโรค

พษิสนัุขบา้   

        - ไม่

มปีรระชาชน

ป่วยหรอื

เสยีชวีติจาก

โรคพษิสนัุข

บา้

ส านักงานปลดัฯ

7 โครงการป้องกัน

และควบคมุ

โรคตดิตอ่

เพือ่ใหป้ระรชาชน

ในเขต อบต.ทา่

ชา้ง มคีวามรู ้

เกีย่วกับโรคตดิตอ่

และสามารถ

ควบคมุการระบาด

ของโรคตดิตอ่ใน

พืน้ที่

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคตดิตอ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี

สว่นรว่มใน

การจัดการ

และดแูล

สขุภาพตนเอ

รวมทัง้มสีว่น

รว่มในการ

จัดการ

ส านักงานปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการลดความ

เสีย่งโรคไมต่ดิตอ่

เพือ่สง่เสรมิ

ศกัยภาพชมุชนให ้

สามารถจัดการ

ปัจจัยเสีย่งเพือ่

ป้องกัน ควบคมุ

โรคไมต่ดิตอ่ได ้

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคไมต่ดิตอ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี

สว่นรวมใน

การจัดการ

และดแูล

สขุภาพ

ตนเอง 

รวมทัง้มสีว่น

รว่มในการ

ส านักงานปลดัฯ

9 โครงการสง่เสรมิ

สขุภาพผูส้งูอายุ

สรา้งจติสดใส

รา่งกายแข็งแรง 

เขต อบต.ทา่ชา้ง

 1.เพือ่ใหค้วามรู ้

ดา้นสขุภาพแก่

ผูส้งูอาย ุ 2.

เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ

สามารถดแูล

สขุภาพและ

แกปั้ญหาดา้น

สขุภาพดว้ยตนเอง

  3.เพือ่ให ้

ผูส้งูอายไุดม้กีาร

พบปะและ

แลกเปลีย่น

ประสบการณ์  4.

เพือ่ใหก้าร

ด าเนนิงานของ

ชมรมผูส้งูอายมุี

ความตอ่เนือ่งและ

ยั่งยนื

ผูส้งูอายใุนเขต อบต.ทา่ชา้ง30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1.ผูส้งูอายุ

มคีวามรู ้เจต

คตทัิกษะ

และการ

ปฏบิัตติน

เกา่ยวกับ

การดแูล

ตนเอง        

2.ผูส้งูอายมุี

การปรับตวั

ไดด้ขี ึน้ 

สนใจเขา้

กลุม่รว่ม

กจิกรรมใน

ชมรมอยา่ง

ตอ่เนือ่ง  3.

ผูส้งูอายุ

สขุภาพ

รา่งกาย

แข็งแรงไม่

ป่วยดว้ยโรค

หรอืไดรั้บ

อบุัตเิหตทุี่

เกดิจากการ

ปฏบิัตตินที่

ไมถ่กูตอ้ง

ส านักงานปลดัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 อบรมผูด้แูลผู ้

พกิาร เขต อบต.

ทา่ชา้ง

 1.เพือ่ใหผู้พ้กิาร

มคีวามรูใ้นการ

ดแูลสขุภาพใน

ชวีติประจ าวนั  2.

เพือ่ใหผู้พ้กิารมี

ความเชือ่มั่นใน

คณุคา่ของตวัเอง  

            3.เพือ่ให ้

ผูด้แูลมคีวามรู ้

ความเขา้ใจในการ

ดแูลผูพ้กิาร        

4.เพือ่คน้หาและ

ผูพ้กิารเขตพืน้ที่

รับผดิชอบของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตบลทา่ชา้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1.ผูพ้กิารมี

ความรูใ้น

การดแูล

สขุภาพมาก

ขึน้             

         2.

ผูด้แูลผู ้

พกิารมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจในการ

ดแูลผูพ้กิาร

มากขึน้ 3.ผู ้

ส านักงานปลดัฯ

11 คา่ใชจ้า่ยในการ

สง่เสรมิการ

ด าเนนิงานและ

บรหิารจัดการ

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉนิ

เพือ่ใหบ้รกิารทาง

การแพทยใ์นกรณี

ฉุกเฉนิ

เพือ่ใหบ้รกิาร

ประชาชนในกรณี

เกดิเหตฉุุกเฉนิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ใหบ้รกิาร

ประชาชน

เมือ่เกดิเหตุ

ฉุกเฉนิได ้

อยา่ง

ทันทว่งที

ส านักงา

นปลดัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



12 อปุกรณ์

การแพทย ์ชดุวดั

ระดบัน ้าตาล หมู่

ที ่๔ บา้นสามแคว

เพือ่ใหบ้รกิารใน

การวดัระดบั

น ้าตาลในเลอืดซึง่

เป็นตน้เหตขุอง

โรคเบาหวาน 

ความดนัโลหติ

ชดุวดัระดบัน ้าตาล  -  - 30,000 30,000 30,000

ประชาชนลด

ความเสีย่ง

ตอ่การเป็น

โรคเบาหวาน

ส านักงา

นปลดัฯ

13
โครงการบา้น

ทอ้งถิน่ประชา

ถิน่ประชารัฐรว่ม

ใจ เทดิไทอ้งค์

ราชนัย ์ราชนิี

เพือ่ชว่ยบรรเทา

ความเดอืดรอ้น

ดา้นทีอ่ยูใ่หแ้ก่

ประชาชน

ประชาชนในเขตพืน้ที่ อบต.50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ซอ่มแซม

บา้นเรอืน

ประชาชนให ้

มคีวามป็นอ

ยูท่ีด่ขี ึน้

ส านักงานปลดัฯ

14 จัดซือ้ตูย้าสามัญ

ประจ าหมูบ่า้น

ขนาดใหญ ่

พรอ้มยาและ

เครือ่งชัง่น ้าหนัก



ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๖ ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

๖. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

       ๖.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ถมดนิที่

สาธารณประโยชน์

เพือ่กอ่สรา้ง

เพือ่การปฏบิัตงิาน

มปีระสทิธภิาพ

ถมดนิ กวา้ง ๒๐ 

เมตร ยาว 

๒๓.๕๐ เมตร ลกึ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

อบต.

ทา่ชา้ง

2 โครงการ

กอ่สรา้งป้าย

ประชาสมัพันธ์

ทางเขา้ทีท่ าการ

 อบต.ทา่ชา้ง

เพือ่เป็น

เอกลกัษณ์ของ   

หน่วยงาน องคก์ร

ป้าย

ประชาสมัพันธ์

ทางเขา้ทีท่ าการ

 อบต.ทา่ชา้ง  

จ านวน  1 ป้าย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.ทา่ชา้ง

 มป้ีายเป็น

เอกลกัษณ์   

  ประจ าทีท่ า

การ

กองชา่ง

1.เพือ่ความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย
2.เพือ่ป้องกัน

อันตรายทีจ่ะเกดิ

ขึน้กับเองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล

ทา่ชา้งได ้
4 โครงการตอ่เตมิ

อาคารทีท่ าการ 

อบต.ทา่ชา้ง

เพือ่ตอ่เตมิอาคาร

ทีท่ าการ อบต.ทา่

ชา้ง

ตอ่เตมิอาคารที่

ท าการ อบต.ทา่

ชา้ง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
องคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่

ชา้งมอีาคาร

เพือ่ใช ้

ปฏบิัตงิาน

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

สามารถ

ป้องกัน

อันตรายทีจ่ะ

เกดิขึน้กับที่

ท าการ

องคก์าร

บรหิารสว่น

กองชา่ง100,000 100,000 100,000กอ่สรา้งประตรัูว้

ทีท่ าการ อบต.

ทา่ชา้ง จ านวน 1

 รัว้

3 100,000 100,000โครงการ

กอ่สรา้งประตรัูว้

ทีท่ าการ อบต.

ทา่ชา้ง



5 โครงการ

ปรับปรงุหอ้งน ้า 

ทีท่ าการ อบต.

ทา่ชา้ง

ปรับปรงุหอ้งน ้า ที่

ท าการ อบต.ทา่

ชา้ง

หอ้งน ้า อบต.ทา่

ชา้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
อบต.ทา่ชา้ง

 มหีอ้งน ้าที่

ไดม้าตรฐาน

 สะอาด ถกู

สขุอนามัย

กองชา่ง

6 โครงการ

กอ่สรา้งทางลาด

ส าหรับผูพ้กิาร 

ทีท่ าการ อบต.

ทา่ชา้ง

กอ่สรา้งทางลาด

ส าหรับผูพ้กิาร ที่

ท าการ อบต.ทา่

ชา้ง

ทางลาดผูพ้กิาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
เพือ่อ านวย

ความสะดวก

ใหผู้พ้กิาร

ทีม่าตดิตอ่

ราชการ

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยไกเ่กง่

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 118 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 201,072  - 100,000  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

8 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยรวย

น ้าใจ เสน้ตอ่

จากบา้นตาฤทธิ์

ถงึบา้นฝร่ัง หมูท่ี่

 2 บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 241 เมตร

 - 410,664  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



9 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

ผูใ้หญเ่พิม่เตมิ 

หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 126 เมตร

 - 214,704  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

10 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรัง ซอยยาย

ป่ิน ตอ่จากบา้น

นางสมมารถ หมู่

ที ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 264 เมตร

 - 44,825  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

11 โครงการปรับปรงุ

รางระบายน ้าตวัยู

 กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 40 

เมตร

100,000 100,000  -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

12 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตวัยู

 จากบา้นนาย

ประจวบ – ตะกดุ

ตนีบา้น หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 75 

เมตร

 - 198,750  -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตวัยู

 จากบา้นนาย

ประจวบ ชอ้ยขนุ

ทด – สามแยก

ไปโนนมันเทศ 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 147 

เมตร

 - 389,550  -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

14 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

พรอ้มยกถนน

จากบา้นนายศภุ

ผล – ศาลาเกา่ 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 72 

เมตร ถนนกวา้ง 

3 เมตร ยาว 50 

เมตร

 -    

190,800                

                

   

85,200

 -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

15 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายสวนตา

เหงีย่ม–บา้น

หมอนธิ ิหมูท่ี ่๕ 

บา้นหนองบัวรี

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

100,000  - 100,000  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



16 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ สายท านบ

ตาเกง๋ ถงึเลยีบ

คลองอสีานเขยีว

 พรอ้มวางทอ่

ระบายน ้า หมูท่ี ่5

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 22,000 

เมตร หนา 0.15 

เมตร

 - ######  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

17 โครงการกอ่สรา้ง

 คสล. สายบา้น

ผูใ้หญส่เุทพ-

บา้นหมอนธิ ิหมู่

ที ่5 บา้นหนองัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 426,000 425,900  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

18 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยลงุแกละ 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 8,550  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



19 โครงการปรับปรงุ

รางระบายน ้า

ซอยขามใหญ ่

(บา้นลงุสาย) 

หมูท่ี ่6 บา้นดา่น

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 179 

เมตร

 - 474,350  -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

กองชา่ง

20 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

จากบา้นผูช้ว่ย

คมสนั-ตะกดุ

อสีานเขยีว หมูท่ี่

 6 บา้นดา่นทา่

แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 125 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 62,250  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

21 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ สายบา้นว

รากรเลยีบคลอง

ประปา หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 238 เมตร 

หนา 0.10 เมตร

 - 100,000 91,800  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

22 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตวั

ยสูายบา้นใหม-่

ไทรงาม (ตอ่จาก

เดมิ) หมูท่ี ่๑๒ 

บา้นใหม่

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 40 

เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง



23 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

นายพัน-ประตเูกา่

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 124 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 211,296  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

24 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. แยกซอย

โพธิท์อง-บา้น 

น.ส.บญุชว่ย หมู่

ที ่12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 85,200  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

25 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยนาง

อัมพร หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 59 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 100,536  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



26 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตวัยู

 สายกลางบา้น 

หมูท่ี ่12 บา้นใหม่

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                  2.

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 137 

เมตร

 - 363,050 365,100  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

27 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย 2 

บา้นผูใ้หญตุ่ ๊หมู่

ที ่๑๕ บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000 111,500 100,000  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

28 โครงการ

ซอ่มแซมถนน 

คสล. ภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 645 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 903,000  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

29 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย

รา้นคา้-สีแ่ยก 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 113,600  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



30 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

ลงุยงค ์(ชว่งที ่

1)หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 180 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 306,720  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

31 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

ลงุยงค ์ชว่งที ่2 

(เสน้บา้นยายล)ี 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 2.50 เมตร

 ยาว 44 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 62,480  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

32 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยยาย

พรอ้ม หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 47 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 80,088  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



33 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ตอ่จาก

ซอยทรายทองถงึ

 รพช. หมูท่ี ่๒ 

บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 35 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

34 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยพล

แสน หมูท่ี ่2 

บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 46 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  - 73,347  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

35 โครงการวางทอ่

ระบายน ้า จาก

ประปาหมูบ่า้น-

ล ามลู หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

ø 0.40 เมตร 

ระยะทางรวมบอ่

พัก 158 เมตร

 -  - 285,300  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

36 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตวัยู

 คุม้หนองบัวร ี

หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.60 x 0.60 

เมตร ยาว 200 

เมตร

640,000  -  -  - 640,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง



37 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

จากนาตาเสา-

นาครมูา หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,413 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 - 100,000  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

38 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายกลาง

หมูบ่า้น ตอ่จาก

บา้นผูช้ว่ย

ประทวน (เลยีบ

ทางรถไฟ) หมูท่ี่

 8 บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 - 100,000  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรังรอบตะกดุ

ประปา หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  - 100,000  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



40 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. บา้นตา

จันทร-์ตะกดุ

สงวน หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

41 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยศาล

ตาปู่   หมูท๋ี ่๑๖ 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 180 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  - 291,700  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

42
โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นางสภุาพ ออ่น

ทองหลาง-ทา่

สบูชอ่งโค หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 100,000  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

43 โครงการ

ซอ่มแซมถนน 

คสล. ทางเขา้

หมูบ่า้น หมูท่ี ่16

 บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  - 100,000  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



44 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

นางจ าปี – บา้น

นายประจวบ หมู่

ที1่6 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

 สายบา้นโสง-

บา้นโนนเลยีบ 

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

กองชา่ง

46 ซุม้ประตหูมูบ่า้น

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของหมูบ่า้น

ซุม้ป้ายชือ่ ๑ ซุม้  -  -  - 100,000 100,000 หมูบ่า้นมซีุม้

ป้ายชือ่บอก

ชือ่หมูบ่า้น

กองชา่ง

47 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยบา้นนาย

วเิชยีร หมูท่ี ่2 

บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



48 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

จากถนนด า 

(แยกป่าชา้

หนองบัวร ี(นา

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,740 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

กองชา่ง

49 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงสง่น ้าดาด

คอนกรตี จาก

ฝายหนองบัวร ี

ลงตะกดุแปรง  

หมูท่ี ่๔  บา้น

สามแคว

1.เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการค

เกษตร      2.เพือ่

แกไ้ขปัญหาภัย

แลง้และขาด

แคลนน ้า

กวา้ง 2 เมตร 

ยาว 190 เมตร

 - 100,000  -  -  - ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

50 กอ่สรา้งถนน

ลกูรังรอบฝาย

หนองบัวร-ีทุง่

หวา้ตาเกง๋ หมูท่ี่

 ๔ บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  - 556,020 556,020  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

51 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรังรอบตะกดุ

ตนีบา้น หมูท่ี ่๔ 

บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  - 36,000 36,000  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
52 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรังรอบตะกดุ

แปรง หมูท่ี ่๔ 

บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 778 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 60,700 60,700 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

53 โครงการ

ปรับปรงุถนนผวิ

จราจรหนิคลกุ 

สายเหมอืงทุง่

หวา้ (จากเดมิ

เป็นถนนลกูรัง)

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 124,200 124,200 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

54 โครงการ

ยกระดบัถนนดนิ

ตะกดุตนีบา้น 

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

55 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

อเนกประสงค์

กลางบา้น หมูท่ี ่

๔ บา้นสามแคว

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

สถานทีส่ าหรับท า

กจิกรรมตา่ง ๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค ์1 ลาน  -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนมี

ลานกจิกรรม

ส าหรับท า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



56 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าคุม้

รว่มใจพัฒนา 

(ตนีบา้น) หมูท่ี ่๔

 บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

57 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าจากถัง

ประปาหมูบ่า้น

ลงล าน ้ามลู หมูท่ี่

 ๔ บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

ทอ่ระบายน ้า Ø 

0.60x1.00 เมตร

 ยาว 30 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

58 โครงการปรับปรงุ

รางระบายน ้า

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า Ø 

0.30 เมตร  ยาว 

80 เมตร

 -  -  - 75,000 75,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



59 โครงการปรับภมูิ

ทัศนต์ะกดุแปรง

 หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

เพือ่ท าสนามกฬีา

และสถานทีอ่อก

ก าลงักายประจ า

หมูบ่า้น

เพือ่ใชเ้ป็นสนาม

กฬีาและสถานที่

ออกก าลงักาย

 -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนได ้

มสีนามกฬีา

และสถานที่

ออกก าลงั

กายเพือ่

สขุภาพที่

แข็งแรง

สมบรูณ์

กองชา่ง

60 โครงการ

ซอ่มแซมฝาย

หนองบัวร ีหมูท่ี ่

๔ บา้นสามแคว

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคญัทาง

การเกษตร          

                 2. 

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า,ภัย

แลง้                  

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

กองชา่ง

61 โครงการ

ซอ่มแซมถนน 

คสล. ทกุสาย

ภายในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ยาแนวรอยรา้ว

ของถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น

ดว้ยยางมะตอย

100,000 100,000  -  -  - ถนน คสล. 

ทีช่ ารดุไดรั้บ

การซอ่มแซม

 โดยการยา

แนวรอยรา้ว

ดว้ยยางมะ

ตอย

กองชา่ง

62 โครงการ

ซอ่มแซมฝาปิด

ตะแกรงรางน ้า

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง



63 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

บา้นนายโสมนัส-

บา้นนายนัด หมูท่ี่

 4 บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

64 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

จากบา้นลงุ

พนม-บา้นนายก

รองแกว้ หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
65 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

จากบา้นตาออ้น-

ตะกดุตนีบา้น 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



66 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงดาด

คอนกรตี จาก

ฝายหนองบัวร-ี

ตะกดุแปรง หมูท่ี่

 4 บา้นสามแคว

1. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาขาดแคลน

น ้า,ภัยแลง้          

                     2.

เพือ่ใหร้าษฎรใน

พืน้ทีแ่ละใกลเ้คยีง

ไดม้นี ้าไวใ้ช ้

อปุโภค บรโิภค

และการเกษตร

เหมอืงดาดคอนกรตี 1 เหมอืง -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

รวดเร็ว 

คลอ่งตวัใน

การใชน้ ้า

เพือ่

การเกษตร

กองชา่ง

67 ซอ่มแซมเหมอืง

สง่น ้าดาด

คอนกรตี ดา่นทา่

แดง-หนองบัวร ี

(ทุง่ป่ารัง) หมูท่ี ่

5 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาขาดแคลน

น ้า,ภัยแลง้          

                     2.

เพือ่ใหร้าษฎรใน

พืน้ทีแ่ละใกลเ้คยีง

ไดม้นี ้าไวใ้ช ้

อปุโภค บรโิภค

และการเกษตร

ซอ่มแซมเหมอืง

ใหอ้ยูใ่นสภาพที่

สามารถใชง้านได ้

 -  -  -

40,000 40,000

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

รวดเร็ว 

คลอ่งตวัใน

การใชน้ ้า

เพือ่

การเกษตร

กองชา่ง

68 ซุม้ประตหูมูบ่า้น

 หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของหมูบ่า้น

ซุม้ป้ายชือ่ ๑ ซุม้  -  -  - 100,000 100,000 หมูบ่า้นมซีุม้

ป้ายชือ่บอก

ชือ่หมูบ่า้น

กองชา่ง

69 กอ่สรา้งและ

ซอ่มแซม

ถนนลาดยาง

แอลฟัสตกิ สาย

บา้นหนองบัวร-ี

บา้นดา่นทาแดง 

(ถนน อบจ.) หมู่

ที ่๕ บา้นหนอง

บัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

 / อบจ.



70 กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

รอบหมูบ่า้น หมูท่ี่

 ๕ บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

71 กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า คุม้

โนนตาดว้ง หมูท่ี่

 5 บา้นหนองบัวรี

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                  2.

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 0.30

 X 0.30 เมตร 

ยาว 236 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
72 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. เสน้

โรงเรยีนไทร

งาม-โรงสตีาพัว 

บา้นหนองบัวร-ี

บา้นใหม ่หมูท่ี ่๕

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



73 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายเหมอืงสง่น ้า

พลงังานไฟฟ้า 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร ยาว 350 เมตร -  -  - 358,500 358,500 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

74 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยบา้นแม่

ลอ้ม-นาพ่อโทน

 หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร ยาว 420 เมตร -  -  - 45,280 45,280 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

75 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายถนน รพช.-

บา้นนายพรม 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร -  -  - 30,500 30,500 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

76 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

จากถนนใหญ-่

คลองส าโหรง 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร ยาว 200 เมตร -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



77 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง

จากนาตาด า-ตะ

กดุตาบุง้ หมูท่ี ่๕

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

78 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงสง่น ้าทุง่

หนองขนาก หมูท่ี่

 ๕ บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

        2. เพือ่

แกไ้ขปัญหาภัย

แลง้และขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
79 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

กฬีาอเนก 

ประสงค ์หมูท่ี ่๕

 บา้นหนองบัวรี

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค์  - 100,000 100,000  -  - ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



80 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นายอ านวย หมูท่ี่

 5 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

81 โครงการ

กอ่สรา้งสถานี

สบูน ้าพลงังาน

ไฟฟ้าล าตะคอง 

หมูท่ี ่๖ บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร  2.

เพือ่แกปั้ญหาการ

ขาดแคลนน ้า

สถานสีบูน ้า 1 สถานี  -  -  - ######  - ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กรมชลประทาน

82 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง

เลยีบคลองอสีาน

เขยีว-ทุง่หวา้ 

หมูท่ี ่6 บา้นดา่น

ทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 30,500 30,500 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

83 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

พรอ้มบอ่พัก 

ซอยสวนกลว้ย 

หมูท่ี ่6 บา้นดา่น

ทา่แดง

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 0.30

 X 0.30 เมตร 

ยาว 80 เมตร

 - 100,000 100,000  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง



84 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. รอบ

หมูบ่า้นหมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 200,000 200,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

85 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

พรอ้มบอ่พัก 

ถนนรอบคลอง

อสีานเขยีว หมูท่ี่

 6 บา้นดา่นทา่

แดง

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

ø 0.60 เมตร 

เมตร ยาว 300 

เมตร

 -  -  - 690,000 690,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

ซอยคลองมะเดือ่

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 0.30

 X 0.30 เมตร 

ยาว 100 เมตร

 - 230,000 230,000  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



87 โครงการ

กอ่สรา้งทางขา้ม

 ซอยคลอง

มะเดือ่ไปป่าประ

เจยีม หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2.เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ø 1.0 เมตร 

เมตร ยาว 300

 เมต

 -  -  - ###### ###### ป้องกันน ้า

ทว่มและน ้า

กัดเซาะถนน

กองชา่ง

88 โครงการตอ่เตมิ

ศาลา

อเนกประสงค์

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่6 บา้นดา่น

ทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ขยายขนาด

ศาลา

อเนกประสงค์

กลางหมูบ่า้น

 -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

89 โครงการซุม้ป้าย

ชือ่หมูบ่า้น หมูท่ี่

 ๖ บา้นดา่นทา่

แดง

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของหมูบ่า้น

ซุม้ป้ายชือ่ 1 ซุม้  -  - 250,000 250,000 หมูบ่า้นมซีุม้

ป้ายชือ่บอก

ชือ่หมูบ่า้น

กองชา่ง

90 โครงการ

กอ่สรา้งฝายกัน้

น ้าแทนอันเกา่ที่

ช ารดุ หมูท่ี ่๖ 

บา้นดา่นทา่แด

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคญัทาง

การเกษตร          

              2. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้  

                         

3.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

 - 100,000  -  -  - ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง



91 โครงการ

กอ่สรา้งสนาม

กฬีาและสวน

สขุภาพ หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

สถานทีอ่อกก าลงั

กาย

สนามกฬีาและสวนสขุภาพ -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนได ้

มสีนามกฬีา

และสถานที่

ออกก าลงั

กายเพือ่

สขุภาพที่

แข็งแรง

สมบรูณ์

กองชา่ง

92 โครงการ

ซอ่มแซมถนน 

คสล. สายสาม

แยก-บา้นฝ่ังตะ

คอง หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 17 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - ###### ###### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
93 โครงการตดั

หวัแหลมเพือ่ป

ลีย่นทางน ้าล า

ตะคลองหนา้

บา้นผูใ้หญม่านะ

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

      2. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



94 โครงการ

ซอ่มแซมและ

เพิม่เตมิเหมอืง

สง่น ้าดาด

คอนกรตี หมูท่ี ่8

 บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

      2. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

กวา้ง 2 เมตร ยาว 150 เมตร -  - 100,000  -  - ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

95 โครงการ

ปรับปรงุ

ซอ่มแซมฝายตะ

กดุประปา หมู ่8

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคญัทาง

การเกษตร          

              2. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้  

                         

3.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

 - 100,000  -  -  - ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

96 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

บรเิวณทางโคง้

เขา้วดัระเว บา้น

ตะกดุขอน หมูท่ี ่8

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร -  -  - 110,000 110,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



97 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ ซอยสาม

แยกบา้นแขก-

บา้นยายหวอง 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
98 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

รอบหมูบ่า้น หมูท่ี่

 8 บา้นตะกดุขอน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 0.30

 X 0.30 เมตร 

ยาว 3,948 เมตร

 -  -  - ###### ###### การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

99 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

ซอย 6 หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 0.30

 X 0.30 เมตร 

ยาว 40 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



100 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยบา้นชาล-ี

ซอย 4 หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร -  -  - 140,900 140,900 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

101 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย 2 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

      2. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

102 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย 3 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

103 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย 5 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 55 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
104 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

เลยีบทางรถไฟ –

 หวัสะพานมลู 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 55 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

105 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรังซอยบา้น

ตาแขก-บา้นยาย

ปุ๋ ย หมูท่ี ่8 บา้น

ตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 220 เมตร 

ปรมิาตรลกูรัง 99

 ลบ.ม.

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

106 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายทางเชือ่ม

ถนนเพชรมาตุ

คลา หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 751 เมตร

 -  -  - 55,000 55,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

107 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

อเนกประสงค ์ 

หมูท่ี ่8  บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค์  -  -  - 50,000 50,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



108 โครงการซุม้

ประตหูมูบ่า้น 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของหมูบ่า้น

ซุม้ป้ายชือ่ ๑ ซุม้  -  -  - 100,000 100,000 หมูบ่า้นมซีุม้

ป้ายชือ่บอก

ชือ่หมูบ่า้น

กองชา่ง

109 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย

ทางเขา้หมูบ่า้น 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

110 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

บา้นยายหนอม-

บา้นยายหมอน 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



111 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากถนน

สาย 226 - ทาง

รถไฟ หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

112 โครงการ

ยกระดบัคนัดนิ

รอบตะกดุหนอง

บัว หมูท่ี ่๑๒ 

บา้นใหม่

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

สงู 1.00 เมตร

 -  - 70,000  -  - 1.ราษฎร

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การใชน้ ้า

เพือ่

การเกษตร   

      2.

ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

113 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตวั

ยสูายบา้นใหม-่

ไทรงาม หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 45 

เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

114 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยพลไธสง 

(ตะกดุ) หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 100 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



115 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายบา้นนาง

ล ายอง-ถนน 

รพช. หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

116 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

พรอ้มบอ่พัก คุม้

บรูพา หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 80 

เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
117 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยบา้นนางเรณู

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 80 เมตร

 -  -  - 50,000 50,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



118 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. รอบตะกดุ

เขือ่น หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 774 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - ###### ###### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

119 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายไทรงาม-ทา่

วงัใหญ ่หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 91,000 91,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

120 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

นางหนู-นานาย

ตอ๋ง หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 180 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 259,200 259,200 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

121 โครงการ

ปรับปรงุถนน

พรอ้มวางทอ่

ระบายน ้า คสล.

คุม้ 4 ซอย

สมบรูณ์สขุ หมูท่ี่

 12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 175 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มวางทอ่

ระบายน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



122 โครงการถมดนิ

ไหลถ่นนบา้น

นางพูน-ซ.บรูพา

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 0.50 เมตร

 ยาว 100 เมตร

 -  -  - 50,000 50,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

123 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

รอบตะกดุคุม้

บรูพา หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
124 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายโรงเรยีนไทร

งาม-ถนน รพช. 

(นานายโล) หมูท่ี่

 12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

 -  -  - 500,000 500,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

125 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

กฬีาอเนก 

ประสงค ์หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค์  -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



126 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยพระ

บรุาณเมอืง (ตอ่

จากเดมิ) หมูท่ี ่

12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร

 -  -  - 50,000 50,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

127 โครงการ

ยกระดบัถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง

สายถนน รพช. -

 บา้นอภัยจติร 

คงฤทธิ ์หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

128 โครงการ

ยกระดบัถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง

สายหมอสมคดิ -

 สระน ้านางบญุ

สง่ เสรมิใหม ่

หมูท่ี ่12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

129 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายหลงั

โรงเรยีนไทรงาม

เฉลมิพระเกยีรต ิ

หมูท่ี ่12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



130 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

รอบหมูบ่า้น หมูท่ี่

 15 บา้นพมิาน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                  2.

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 3,948 

เมตร

 -  -  - ###### ###### การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
131 โครงการกอ่สรา้ง

รางสง่น ้าเพือ่

การเกษตรจาก

อา่งเก็บน ้าโกรก

ไมแ้ดง หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคญัทาง

การเกษตร          

                 2. 

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า,ภัย

แลง้                  

             3.เพือ่ให ้

ราษฎรในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

ขนาด  0.55 

เมตร ยาว 2,000 

เมตร

 -  - #######  -  - 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

                

2.ราษฎรมี

น ้าอปุโภค

และบรโิภค

ตลอดปี

กองชา่ง

132 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ปลอดฝุ่ นกลาง

หมูบ่า้น หมูท่ี ่15

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 825 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - ###### ###### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



133 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

จากรัว้สวนสตัว-์

หวัอา่ง หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

 -  -  - 435,000 435,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

134 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง  

สายป่าชา้เกา่ 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร

 -  -  - 400,000 400,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

135 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายหลงั

โรงเรยีนพมิาน 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

 -  -  - 720,000 720,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

136 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

 สายบา้นพมิาน-

โรงพยาบาล

เฉลมิพระเกยีต ิ

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 16,000 เมตร

 -  -  - ###### ###### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
137 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

บา้นพมิาน 

ต าบลทา่ชา้ง ถงึ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 10,200 เมตร

 -  -  - ###### ###### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

กองชา่ง

 อบต./

อบจ

138 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรังหนา้

โรงเรยีน-สวน

ผูใ้หญเ่สรฐิ หมูท่ี่

 15 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

 -  -  - 72,000 72,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

139 โครงการ

กอ่สรา้งสนาม

ฟตุซอล หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

เพือ่ท าสนามกฬีา

และสถานทีอ่อก

ก าลงักายประจ า

หมูบ่า้น

สนามกฬีาและ

สถานทีอ่อก

ก าลงักาย

100,000 100,000 ประชาชนได ้

มสีนามกฬีา

และสถานที่

ออกก าลงั

กายเพือ่

สขุภาพที่

แข็งแรง

สมบรูณ์

กองชา่ง

140 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

กฬีาอเนก 

ประสงค ์หมูท่ี ่1

๕ บา้นหนองบัวรี

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค์  -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



141 โครงการ

กอ่สรา้งถนนผวิ

จราจรลกูรัง 

ซอยลงุจาน หมูท่ี่

 15 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

142 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 

สาย รพช. โกรก

ไมแ้ดงเหนอื - 

บา้นพมิาน หมูท่ี ่

15 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

143 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

นายหลา่ - บา้น

นายชาตชิาย 

(ซ.บา้นตาหลา่) 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
144 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงสง่น ้า

(หมสู)ี หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

ปากเหมอืงกวา้ง

 3.2 เมตร กน้

เหมอืงกวา้ง 0.60

 เมตร ลกึ 0.80 

เมตร ยาว  2,000

 -  -  - 660,000 660,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



145 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้

นายรุง่โรจน์ หมูท่ี่

 16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 176 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 380,000 380,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

146 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

ถนนกลางบา้น 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 80 

เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

147 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรัง จากนา

นายสรุยิา-นานา

งดวงจติ หมูท่ี ่16

 บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

148 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยแยก

ศาลตาปู่  ถงึบา้น

นายประเทอืง 

หมูท๋ี ่๑๖ บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

100,000  -  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



149 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยทา่ปะกงึ-

หนองกลดัลิน้ 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 751 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

150 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

สมพรหมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 162,000 162,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
151 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นายวเิชยีร หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 162,000 162,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



152 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คลส. ซอยบา้น

นางประภา หมูท่ี่

 16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 162,000 162,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

153 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

 ซอยบา้นนาย

สมพร-มลูหลง 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 51,600 51,600 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

154 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นายเคน-นาง

สมหมาย หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 165,000 165,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

155 โครงการ

ปรับปรงุสนาม

เด็กเลน่และ

สนามกฬีา หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหเ้ด็ก

นักเรยีนและ

ประชาชนมี

สถานทีพั่กผอ่น

หยอ่นใจและออก

ก าลงักาย

ปรับปรงุสนาม

เด็กเลน่และ

สนามกฬีา

 -  -  - 200,000 200,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง



156 โครงการตอ่เตมิ

ศาลา

อเนกประสงค์

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ขยายขนาด

ศาลา

อเนกประสงค์

กลางหมูบ่า้น

 -  -  - 200,000 200,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
157 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าบา้น

นายถงุ-บา้นตา

ทอง หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

 -  -  - 100,000  - 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

158 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแยก

ฝ่ังตะคอง หมูท่ี ่

6 บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000  -  -  -  - 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



159 โครงการวาง

สายพาดดบัฝ่ัง

ตะวนัออก จาก

บา้นยายหอย-

บา้นยายล ีหมูท่ี ่

2 บา้นโนนเลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

 2.ชมุชนมี

ความเป็นอยู่

ดขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



160 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าพรอ้ม

สายพาดดบั 

ซอยบา้นสรุเชษฐ์

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



161 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าพรอ้ม

สายพาดดบัจาก

ทางเขา้หมูบ่า้น -

 บา้นนายวมิล 

หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



162 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าฝ่ัง

ตะวนัตกบา้น 

หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



163 โครงการตดิตัง้

โคมไฟแสง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดบั เสน้ 

รพช. - บา้นดสง

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



164 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแสง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดบั บา้นตา

จวน - บา้นยาย

หอย หมูท่ี ่2 

บา้นโนนเลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



165 โครงการวาง

สายพาดดบั

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



166 โครงการตดิตัง้

โคมไฟสอ่ง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดบั ซอย

รา้นคา้แตว๋ - 

บา้นนายสมพงษ์

 หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



167 โครงการวาง

สายพาดดบัรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



168 โครงการตดิตัง้

โคมไฟสอ่ง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดบั บา้น

ยายหนอม - ทาง

รถไฟ หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



169 โครงการขยาย

หมอ้แปลงไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



170 โครงการตดิตัง้

โคมไฟสอ่ง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดบั ซอย 6 

และฝ่ังสะพานมลู

 หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



171 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าถนน

เลยีบทางรถไฟ 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



172 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า ซอย

บา้นยายปุ้ย - 

ถนนรถไฟ หมูท่ี ่

8 บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



173 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า ซอย1

 หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



174 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า ซอย4

 หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



175 โครงการวาง

สายพาดดบัรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



176 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า เสน้

รอบวดัระเว หมูท่ี่

 8 บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



177 โครงการตดิตัง้

โคมไฟสอ่ง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดบั บา้น

ยายหนอม - ทาง

รถไฟ หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



178 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

บา้นชา่งชาย - 

ถนนด า หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



179 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

บา้นนายตอ๋ง - 

นางหนู หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



180 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า และ

หมอ้แปลง

ภายในหมูบ่า้น 

เพิม่เตมิ หมูท่ี ่16

 บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



181 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

บา้นนายยงค ์- 

บา้นนาย

ประเทอืง หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



182 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

หมูบ่า้น - ทา่สบู

บา้นชอ่งโค หมูท่ี่

 16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง



183 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า ซอย

บา้นนายประจวบ

 หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



184 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

แยกศาลตาปู่  - 

บา้นเจ๊ไข หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอืน

 รอ้ยละ

 90  2.

ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจร

ไปมาใน

เวลาค า่คนื

กองชา่ง

185 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  - #######  -  - ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

186 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น   หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  - 722,650  - ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค



187 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  - 722,650  - ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค
188 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่6 บา้นดา่น

ทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  -  - 722,650 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

189 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (ยา้ยถัง

ประปา) หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  -  - 722,650 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
190 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่12 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  -  - 722,650 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



191 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่15 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  -  - 722,650 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

192 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่16 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

             วาง

ทอ่ประปา         

   ยาว 1,490 

เมตร

 -  - 722,650  -  - ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

193 โครงการ

ซอ่มแซมพืน้

รองรับถัง

น ้าประปา

หมูบ่า้นทีช่ ารดุ 

หมูท่ี ่12 บา้นใหม่

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กองชา่ง

194 โครงการกอ่สรา้ง

ระบบน ้าประปา

ผวิดนิขนาดใหญ่

ตามแบบกรม

ทรัพยากรน ้า 

บา้นพมิาน ม.๑๕

 ต.ทา่ชา้ง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่ ###### ###### ####### ###### ###### ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

อบต./

ประปา

สว่น

ภมูภิาค/

อบจ.

195 โครงการขยาย

เขตประปาสว่น

ภมูภิาคในเขต 

อบต.ทา่ชา้ง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

หมู ่4, 5, 8, 12, 15 ###### ###### ####### ###### ###### ราษฎรมนี ้า

สะอาด

เพยีงพอตอ่

การอปุโภค 

บรโิภค

อบต. / อบจ.



196 โครงการ

กอ่สรา้งก าแพง

คอนกรตีกันน ้า

เซาะล ามลู หนา้

บา้นผูใ้หญม่านะ

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ป้องกันน ้า

ทว่ม             2.

เพือ่ป้องกันน ้ากัด

เซาะถนน

ความยาว 50 เมตร  -  -  - ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ป้องกันน ้า

ทว่มและน ้า

กัดเซาะถนน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
197 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน

ขา้มแมน่ ้ามลู

ระหวา่งบา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื หมู่

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่    2.เพือ่

พัฒนาคณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 50 เมตร สงู

 3.50 เมตร

 -  -  - ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และ

อบต./ 

อบจ./ 

ทาง

หลวง

ชนบท
198 โครงการขยาย

เหมอืงสง่น ้า

พลงังานไฟฟ้า

บา้นหนองบัวร-ี

บา้นใหม ่หมูท่ี ่

๑๒ บา้นใหม่

1.เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

       2.เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

กวา้ง 2 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร
 -  - #######  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละพืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

อบต./ อบจ. 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



199 โครงการกอ่สรา้ง

รางสง่น ้าเพือ่

การเกษตรจาก

อา่งเก็บน ้า-โกรก

ไมแ้ดง หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคญัทาง

การเกษตร          

                  2.

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า,ภัย

แลง้                  

             3.เพือ่ให ้

ราษฎรในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

ขนาด  0.55 

เมตร       ยาว 

2,000 เมตร

 -  - #######  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

                  

2.ราษฎรมี

น ้าอปุโภค

และบรโิภค

ตลอดปี

อบต./ อบจ. 

200 โครงการซอ่ม

สรา้ง

ถนนลาดยาง 

บา้นมะดนั หมูท่ี ่

10 ต.ทา่ชา้ง 

เริม่จากบา้น

หนองบัวร ีหมูท่ี ่

5 ต.ทา่ชา้ง - 

๑. เพือ่ให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการคมนาคมขนส้ง

สินค้าและสัญจรไปมา ๒. 

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต

ถนนกวา้ง 6 

เมตร ยาว 750 

เมตร

###### ###### ####### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

 -ไดถ้นนทีม่ี

มาตรฐาน

อบต./ อบจ. 

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

205572
166181



201 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยางผวิ

เรยีบ สายแยก

สนามบนิ บา้น

พมิาน หมูท่ี ่15 

ต.ทา่ชา้ง อ.

เฉลมิพระเกยรต ิ-

 ต.ศรลีะกอ อ.จัก

ราช

๑. เพือ่ให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการคมนาคมขนส้ง

สินค้าและสัญจรไปมา ๒. 

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 10 กโิลเมตร

######## ######## ######## ######## ######## รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

 -ไดถ้นนทีม่ี

มาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

อบต./ อบจ. 

202 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าเลยีบ

ถนนสายบา้นโนน

เลยีบ หมูท่ี ่2 ต.

ทา่ชา้ง ถงึ บา้น

โสง หมูท่ี ่6 ต.

หนองยาง

๑. เพือ่ให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการคมนาคมขนส้ง

สินค้าและสัญจรไปมา ๒. 

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต

ทอ่ระบายน ้า

ขนาด ø ๐.๖๐ ม.

  ยาว ๖๐๐ ม. 

พรอ้มบอ่พัก 

จ านวน ๖๑ บอ่

5,178,131.59 5,178,131.59 5,178,131.59 5,178,131.59 5,178,131.59 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

 -ไดถ้นนทีม่ี

มาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

อบต./ อบจ. 

202375
165756



203 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน 

คสล. บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื หมู่

ที ่16 ต.ทา่ชา้ง -

 บา้นหมสู ีหมูท่ี ่

6 ต.พระพุทธ

๑.ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกจากการใช้เส้นทาง

การจราจร                        

    ๒.เพือ่สร้างสะพานที่มี

มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั              ๓.เพือ่

พฒันาคุณภาพชีวิต

สะพานกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว

 ๖๔.๐๐ ม.

4,718,408.32 4,718,408.32 4,718,408.32 4,718,408.32 4,718,408.32 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชนได้รับ

ความสะดวกจากการ

ใช้เส้นทางการจราจร

      - มีสะพานทีม่ี

มาตรฐานเพยีงพอ

และปลอดภยั         

            - ราษฎร

ได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคมขนส้งและมี

คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

อบต./ อบจ. 

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

207144



204 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน

ขา้มแมน่ ้ามลู

ระหวา่งบา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื หมู่

ที ่16 เชือ่มไป

ยังบา้นตะกดุขอน

๑.ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกจากการใช้เส้นทาง

การจราจร                        

    ๒.เพือ่สร้างสะพานที่มี

มาตรฐานและมีความ

ปลอดภยั              ๓.เพือ่

พฒันาคุณภาพชีวิต

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 50 เมตร สงู

 3.50 เมตร

 -  - ####### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชนได้รับ

ความสะดวกจากการ

ใช้เส้นทางการจราจร

      - มีสะพานทีม่ี

มาตรฐานเพยีงพอ

และปลอดภยั         

       - ราษฎรได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

ขนส้งและมีคุณภาพ

ชีวิตทีดี่ขึน้

อบต./ อบจ. 

205 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

รอบหมูบ่า้น หมูท่ี่

 8 บา้นตะกดุขอน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                  2. 

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 3,948 

เมตร

 -  - ####### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

อบต./ อบจ. 



206 โครงการขยาย

เหมอืงสง่น ้า

พลงังานไฟฟ้า

บา้นหนองบัวร-ี

บา้นใหม ่หมูท่ี ่

12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

ในการท า

การเกษตร      2. 

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ภัยแลง้และขาด

แคลนน ้า

กวา้ง 2 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

 -  - #######  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

อบต./ อบจ. 

207 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. รอบตะกดุ

เขือ่น หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

๑. เพือ่ให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการคมนาคมขนส้ง

สินค้าและสัญจรไปมา          

   ๒. เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต

ถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 774 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  - ####### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

  -ไดถ้นนที่

มมีาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

อบต./ อบจ. 

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
208 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 

บา้นพมิาน 

ต าบลทา่ชา้งถงึ

ต าบลหนองยาง 

๑. เพือ่ให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการคมนาคมขนส้ง

สินค้าและสัญจรไปมา          

   ๒. เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต

ถนนกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 10,200 เมตร

 -  - ####### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

อบต./ อบจ. 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



209 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงสง่น ้า 

(หมสู)ี หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1.เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

       2.เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

ปากเหมอืงกวา้ง

 3.2 เมตร กน้

เหมอืง กวา้ง 

0.60 เมตร ลกึ 

0.80 เมตร ยาว 

2,000 เมตร

 -  - #######  -  - รอ้ยละ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดใ้ช ้

ประโยชน์

จากการ

ใชน้ ้า

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

อบต./ อบจ. 

210 โครงการกอ่สรา้ง

ระบบน ้าประปา

ผวิดนิขนาดใหญ่

ตามแบบกรม

ทรัพยากรน ้า 

บา้นพมิาน หมูท่ี ่

15 ต าบลทา่ชา้ง

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค  

                           

   2. เพือ่แกไ้ข

ความเดอืดรอ้น

เรือ่งน ้าอปุโภค 

บรโิภค

1 แหง่ 3,187,000 3,187,000 3,187,000 3,187,000 3,187,000 รอ้ยละ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดใ้ช ้

ประโยชน์

จาก

ระบบ

ประปา

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

อบต./ อบจ. 

211 โครงการขยาย

เขตประปาสว่น

ภมูภิาคในเขต 

อบต.ทา่ชา้ง

ประชาชน ๘ หมู้บ้านในเขต 

อบต.ท้าช้าง
1 แหง่ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอ้ยละ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดใ้ช ้

ประโยชน์

จาก

ระบบ

ประปา

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมี

น ้าเพยีงพอ

ใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

อบต./ อบจ. 



212 โครงการปรับปรุง

ถนนสายจากอา่ง

โนนเลยีบ หมูท่ี ่2 

ถงึทางขึน้ไป

หนองสองหอ้ง 

เป็นถนนหนิคลกุ

๑. เพือ่ให้ราษฎรได้รับความ

สะดวกในการคมนาคมขนส้ง

สินค้าและสัญจรไปมา          

  ๒. เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต

กวา้ง 5 เมตร ยาว 

950 เมตร

 -  - 567,000 567,000 567,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๗ การพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกฬีา

๗. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกฬีา

        7.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

ปรับปรงุภมูทัิศน์

ไทรงามเฉลมิ

พระเกยีรต ิบา้น

ใหม ่หมูท่ี ่12 

ต าบลทา่ชา้ง

1.เพือ่ปรับปรงุ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ใหม้คีณุภาพและ

เป็นจดุสนใจของ

นักทอ่งเทีย่วและ

นักลงทนุ 2.

ปรับปรงุสภาพภมูิ

ทัศนใ์หเ้ป้น

สถานทีพั่กผอ่น

หยอ่นใจ สถานที่

ทอ่งเทีย่ว สถานที่

ออกก าลงักาย

เพือ่สขุภาพของ

ประชาชน            

เขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิน ้ามลู 60 เมตร

####### ####### ####### ####### ####### รอ้ยละ

ความ

พงึ

พอใจ

ของ

นักทอ่งเ

ทีย่ว

1.บรเิวณไทร

งามมคีวาม

สวยงามและ

ไดรั้บการ

ฟ้ืนฟธูรรมชาติ

           2.

สง่เสรมิ

กจิกรรมศกึษา

ธรรมชาตแิละ

การพักผอ่น

หยอ่นใจแก่

ประชาชนและ

นักทอ่งเทีย่ว  

             3.

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



2 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน

ทางเดนิเทา้รอบ

ไทรงาม บา้นใหม่

 หมูท่ี ่12 ต าบล

ทา่ชา้ง

ปรับปรงุสภาพ

พืน้ทีบ่รเิวณรอบ

ไทรงามเพือ่ให ้

เป็นสถานที่

พักผอ่นหยอ่นใจ 

สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

สถานทีอ่อกก าลงั

กายเพือ่สขุภาพ

ของประชาชน

บรเิวณลานไทร

งามเฉลมิพระ

เกยีรติ

 -  - 500,000  -  - เป็นสถานที่

พักผอ่น

หยอ่นใจ 

สถานที่

ทอ่งเทีย่ว 

สถานทีอ่อก

ก าลงักาย

เพือ่สขุภาพ

ของประชาชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการ

กอ่สรา้งหอ้งน ้า 

บรเิวณไทรงาม

เฉลมิพระเกยีรติ

1. เพือ่สรา้ง

หอ้งน ้าบรเิวณไทร

งามเฉลมิพระ

เกยีรต ิ            2.

เพือ่ใหป้ระรชาชน

และนักทอ่งเทีย่ว

ทีม่าเยีย่มชม

บรเิวณไทรงาม

เฉลมิพระเกยีรตมิี

หอ้งน ้าทีส่ะอาดใช ้

หอ้งน ้าสาธารณะ 1.ประชาชน

และ

นักทอ่งเทีย่ว

มหีอ้งน ้า

สาธารณะใช ้

          2.

อ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่

ประชาชน

และ

นักทอ่งเทีย่ว

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



4 โครงการอบรม

และศกึษาดงูาน

เพือ่เพิม่พูน

ความรูแ้ก่

ประชาชนในการ

สรา้งความ

เขม้แข็งใหก้ลุม่

วสิาหกจิชมุชน

เพือ่รองรับการ

1.เพือ่สรา้งโอกาส

ใหแ้กป่ระชาชนได ้

เรยีนรูแ้ละน าความรู ้

ไปพัฒนาอนัจะ

น าไปสูค่วาม

เขม้แข็งของกลุม่ใน

การ บรหิารงานและ

แกไ้ขปัญหา  2.

เพือ่พัฒนาความรู ้

และประสบการณ์ที่

ประชาชนในเขต

พืน้ที ่อบต.ทา่ชา้ง

 - 300,000 300,000 300,000 300,000 1.สามารถน า

ความรูแ้ละ

ประสบการณ์

จากภายนอก

มาพัฒนา

พืน้ทีไ่ดอ้ยา่ง

เหมาะสมและ

ยัง่ยนื           

        2.เกดิ

ความคดิสรา้ง

ส านักงานปลดั

5 โครงการแขง่ขนั

กฬีาตา้นยาเสพ

ตดิ “อบต.ทา่ชา้ง

เกมส”์

1.เพือ่สง่เสรมิการ

เขา้รว่มการ

แขง่ขนักฬีา         

              2.เพือ่

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดใ้ช ้

เวลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์     3.

เพือ่ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิดว้ยการเลน่

กฬีา                  

         4.เพือ่เชือ่ม

ความสมัพันธท์ีด่ ี

ระหวา่งประชาชน

1 ครัง้/ปี 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

ใชเ้วลาวา่ง

เป็น

ประโยชน์ 

หนัมาออก

ก าลงักายใส่

ใจสขุภาพ 

หา่งไกลจาก

ยาเสพตดิ

และมี

สมัพันธไมตรี

ทีด่ตีอ่กัน

กองการศกึษา ฯ

6 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

๒ บา้นโนนเลยีบ

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



7 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่4

 บา้นสามแคว

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

8 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่5

 บา้นหนองบัวรี

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

9 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่6

 บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย 100,000 เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

10 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่8

 บา้นตะกดุขอน

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

11 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

12 บา้นใหม่

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



12 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

15 บา้นพมิาน

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

13 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

14 โครงการ

ปรับปรงุภมูทัิศน์

หลงัป่าชา้หนอง

บัวร ีหมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่สง่เสรมิการสรา้งความรม่รืน่พืน้ที ่27 ไร่  -  -  - 100,000 100,000 มคีวามรม่รืน่ 

เกดิ

บรรยากาศทีด่ี

กองชา่ง

15 โครงการถมดนิ

ตะกดุยายหมอ 

เพือ่ปรับปรงุภมู ิ

ทัศน ์หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่สง่เสรมิการสรา้งความรม่รืน่พืน้ที ่1 ไร่  -  -  - 450,000  - มคีวามรม่รืน่ 

เกดิ

บรรยากาศทีด่ี

กองชา่ง

16 โครงการจัดซือ้

เครือ่งดนตรี

ประจ าหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

เพือ่เด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดใ้ช ้

เวลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์

เครือ่งดนตร ี1 ชดุ  -  -  - 50,000  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

ใชเ้วลาวา่ง

เป็น

ประโยชน์ 

หา่งไกลจาก

ยาเสพตดิ

และมี

สมัพันธไมตรี

ทีด่ตีอ่กัน

ส านักงานปลดั



17 โครงการแขง่ขนั

กฬีากับ

หน่วยงานอืน่

เพือ่จัดการแขง่ขนั

กฬีารว่มกับ

หน่วยงานราชการ

อืน่

1  ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากร

ระหวา่ง 

อปท.ในเขต

อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ

ไดร้ว่ม

กองการศกึษา ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการปรับภมูิ

ทัศนต์ะกดุโนน

โพธิ ์(ทางลกูรัง

รอบตะกดุ) หมูท่ี่

 12 บา้นใหม่

เพือ่ท าสนามกฬีา

และสถานทีอ่อก

ก าลงักายประจ า

หมูบ่า้น

สนามกฬีาและ

สถานทีอ่อก

ก าลงักาย

200,000 200,000 ประชาชนได ้

มสีนามกฬีา

และสถานที่

ออกก าลงั

กายเพือ่

สขุภาพที่

แข็งแรง

สมบรูณ์

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๘ การบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

๘. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

        8.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้เพือ่เป็นคา่

เลอืกตัง้หรอื

เลอืกตัง้ซอ่มของ

ผูบ้รหิาร สมาชกิฯ

จัดการเลอืกตัง้

หรอืเลอืกตัง้ซอ่ม

300,000 300,000 ###### 300,000 300,000 ผูร้ว่ม

ลงคะแน

นเสยีง

โครงสรา้ง

องคก์ร

เป็นไปตาม

ระเบยีบของ

ทางราชการ

ส านักงานปลดั

2 คา่ใชจ้า่ยเพือ่

พัฒนา

ประสทิธภิาพการ

จัดเก็บรายได ้

1.เพือ่พัฒนา

ประสทิธภิาพการ

จัดเก็บรายไดข้อง

 อปท.           2. 

เพือ่จัดท า

ฐานขอ้มลูทีด่นิ

และสิง่ปลกูสรา้ง 

เพือ่รองรับการ

จัดเก็บภาษีทีด่นิ

1 ครัง้ /ปี 200,000 200,000 ###### 200,000 200,000 รอ้ยละ

ของ

ประชาช

นทีเ่ขา้

รว่ม

ประชาชนมี

ความพงึ

พอใจในการ

ใหบ้รกิาร

ของ อบต.

กองคลงั

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



3 อดุหนุนทีท่ าการ

ปกครองอ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

โครงการศนูย์

รวมขอ้มลู

ขา่วสารการซือ้

หรอืการจา้งของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล ระดบั

อ าเภอ  และ

ศนูยบ์รกิาร

ขอ้มลูทอ้งถิน่

ขององคก์ร

ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่  อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

 จังหวดั

นครราชสมีา  

ประจ าปี

งบประมาณ  

พ.ศ.2561

เพือ่ใชจ้า่ยคา่

ด าเนนิงาน

โครงการศนูยร์วม

ขอ้มลูขา่วสารการ

ซือ้หรอืการจา้ง

ขององคก์าร

บรหิารสว่นต าบล

ระดบัอ าเภอ  และ

ศนูยบ์รกิารขอ้มลู

ทอ้งถิน่ของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่  

อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรต ิ จังหวดั

นครราชสมีา  

ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.

2561

1 ศนูย์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศนูย์

รวม

ขอ้มลู

ขา่วสาร

การซือ้

หรอืการ

จา้ง

มศีนูยร์วม

ขอ้มลู

ขา่วสารการ

ซือ้หรอืการ

จา้งของ

องคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลระดบั

อ าเภอ  และ

ศนูยบ์รกิาร

ขอ้มลู

ทอ้งถิน่ของ

องคก์ร

ปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

อ าเภอ

เฉลมิ

พระ

เกยีรติ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



4 โครงการจัดท า

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

1.เพือ่ใหม้ขีอ้มลู

ในการจัดเก็บภาษี 

                           

   2.เพือ่เป็นการ

รวบรวมขอ้มลูทีด่นิ

 (สารระบบทีด่นิ) 

ใหค้รบถว้น          

                3.

เพือ่ใหม้แีผนที่

แมบ่ททีส่ามารถ

น ามาประกอบเป็น

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

ได ้

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

200,000 200,000 ###### 200,000 200,000 มแีผนที่

แมบ่ททีม่ี

รายละเอยีด 

ขอ้มลูสาร

ระบบทีด่นิ 

ตามขอ้มลู

จาก

ส านักงาน

ทีด่นิ พรอ้ม

น าไปพัฒนา

ในงานจัดท า

ผังเมอืงได ้

และใชเ้ป็น

ฐานขอ้มลู

ในการ

บรหิาร

จัดการงาน

ดา้นการ

พัฒนาชมุชน

ในเขต อบต.

 รวมถงึการ

จัดเก็บภาษี



5 พัฒนาระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต

1.เพือ่ขยายระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละ

อนิเตอรเ์น็ต

ภายในส านักงาน   

                      2. 

เพือ่อ านวยความ

สะดวกดา้นการ

ด าเนนิงานดา้น

เอกสารและขอ้มลู 

               3. เพือ่

เป็นแหลง่ขอ้มลู

บคุลากร อบต. 

และประชาชน

ท่ัวไป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากรของ

 อบต. ได ้

ประโยชน์

จาก

คอมพวิเตอร์

และระบบ

อนิเตอรเ์น็ต

ส านักงานปลดั

6 ตดิตัง้เครอืขา่ย 

Free Internet 

ประจ าหมูบ่า้น 

ทกุหมูบ่า้น

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต

เพือ่สบืคน้ขอ้มลู

ขา่วสารตา่ง ๆ

ระบบ Internet 

Wifi ประจ า

หมูบ่า้น

100,000 ประชาชนใน

หมูบ่า้นได ้

ใช ้

อนิเตอรเ์น็ต

ขอ

สนับสนุน

จาก

กระทรวง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



7 โครงการ

ปรับปรงุ

กระบวนการ

ท างานหรอืการ

บรกิาร เพือ่

ตอบสนองความ

ตอ้งการของ

ประชาชน

1.เพือ่ลดขัน้ตอน

ในการปฏบิัตงิาน

การบรกิาร

ประชาชน 2.เพือ่

อ านวยความ

สะดวกและ

ตอบสนองความ

ตอ้งการของ

ประชาชน            

             3.เพือ่รับ

ฟังและส ารวจ

ความคดิเห็นของ

ประชาชน

ผูรั้บบรกิาร          

             4.เพือ่

ปรับปรงุและเพิม่

ประสทิธภิาพใน

การใหบ้รกิาร

ประชาชน

เพือ่ลดขัน้ตอน

ในการท างาน

ขององคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้งให ้

สัน้ลง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก  

รวดเร็วใน

การตดิตอ่

ขอรับบรกิาร 

 และมคีวาม

พงึพอใจใน

การ

ใหบ้รกิาร

ของ

เจา้หนา้ที ่   

           2.

การปฏบิัต ิ

ราชการมี

ความ

คลอ่งตวั  

และบคุลากร

มคีวาม

กระตอืรอืรน้

ในการ

ปฏบิัตงิาน    

        3.การ

ปฏบิัต ิ

ราชการมี

ความ

สอดคลอ้ง

ส านักงานปลดั

8 โครงการเสรม

สรา้งความรูด้า้น

วนัิย คณุธรรม

จรยิธรรม การ

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่

เพือ่เพิม่ความรู ้

เสรมิสรา้งความรู ้

ดา้นวนัิย คณุธรรม

จรยิธรรม การ

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรรั์ปชัน่

1  ครัง้/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บคุลากรมี

ประสทิธภิาพ

ในการ

ปฏบิัตงิาน

ส านักงานปลดั



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการกจิกรรม 5 ส.เพือ่ใหบ้คุลากร

รว่มมอืกันเพือ่

ด าเนนิการกจิกรรม

 5 ส. เพือ่ใหก้าร

ปฏบิัตงิานมี

ประสทิธภิาพมาก

ขึน้

1 ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากร มี

ความรว่มมอื

รว่มใจท า

ความสะอาด

เพือ่ใหก้าร

ปฏบิัตงิานมี

ประสทิธภิาพ

มากขึน้

ส านักงานปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



10 โครงการอบรม

และศกึษาดงูาน

เพือ่พัฒนาและ

เพิม่ประสทิธภิาพ

ในดา้นการ

บรหิารจัดการ

บา้นเมอืงทีด่ ี

ดา้นเศรษฐกจิ

ชมุชน ดา้น

การเงนิการคลงั 

ของคณะผูบ้รหิาร

 สมาชกิสภาฯ 

พนักงานสว่น

ต าบล พนักงาน

จา้ง และผูน้ า

ชมุชน อบต.ทา่

ชา้ง ประจ าปี

งบประมาณ 

พ.ศ.2563

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การปฏบิัตงิาน

ของบคุลากร ของ

 อบต.ทา่ชา้ง

1  ครัง้/ปี  -  - ######  -  - บคุลากรมี

ประสทิธภิาพ

ในการ

ปฏบิัตงิาน

ส านักงานปลดั

11 คา่ตอบแทนผู ้

ปฏบิัตริาชการอัน

เป็นประโยชนแ์ก่

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล (เงนิ

รางวลัประจ าปี)

เพือ่เป็นขวญัและ

ก าลงัใจในการ

ปฏบิัตงิานใหม้ี

ประสทิธภิาพมาก

ขึน้ของบคุลากร

1  ครัง้/ปี 300,000 300,000 ###### 300,000 300,000 บคุลากรของ

 อบต. มี

ขวญัแล

ก าลงัใจทีด่ี

ในการ

ปฏบิัตงิาน

ใหม้ี

ประสทิธภิาพ

มากยิง่ข ึน้

ส านักงานปลดั



12 โครงการสง่เสรมิ

กระบวนการคดิ

เพือ่สง่เสรมิการ

ท างานเป็นทมี

เพือ่สง่เสรมิการท างานเป็นทมี1 ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากร

สามารถ

ท างาน

รว่มกันเป็น

ทมีเพือ่ให ้

งานออกมา

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 อดุหนุนอ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

โครงการจัดตัง้

ศนูยป์ฏบิัตกิาร

รว่มในการ

ชว่ยเหลอื

ประชาชนของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

เพือ่ใชจ้า่ยคา่

ด าเนนิงาน 

โครงการจัดตัง้

ศนูยป์ฏบิัตกิารรว่ม

ในการชว่ยเหลอื

ประชาชนของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

อ าเภอเฉลมิพระ

1 ศนูย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศนูย์

ปฏบิัตกิา

รรว่มใน

การ

ชว่ยเหลื

อประ

ชาชน

มศีนูย์

ปฏบิัตกิาร

รว่มในการ

ชว่ยเหลอื

ประชาชน

ขององคก์ร

ปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

อ าเภอเฉลมิ

อ าเภอ

เฉลมิ

พระ

เกยีรติ

14 จัดซือ้เครือ่งดดู

ฝุ่ น

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เครือ่งดดูฝุ่ น 

ขนาด 15 ลติร 

จ านวน 1 ตวั

 -  - 13,000  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



15

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

ส าหรับส านักงาน

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

ส านักงาน (จอ

แสดงภาพขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 19 

นิว้) จ านวน 1 

เครือ่ง

 -  - 17,000  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั

16 จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

โนต้บุก๊ ส าหรับ

งานประมวลผล

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

โนต้บุก๊ จ านวน 1

 เครือ่ง

 -  - 22,000  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั

17

จัดซือ้

เครือ่งพมิพแ์บบ

ฉีดหมกึ พรอ้ม

ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เครือ่งพมิพแ์บบ

ฉีดหมกึ พรอ้ม

ตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์จ านวน 1 

เครือ่ง

 -  - 8,600  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั

18 จัดซือ้เกา้อี้

ส านักงาน

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 3 ตวั -  - 7,500  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองคลงั

19

จัดซือ้ตูเ้หล็ก

แบบ 2 บาน

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

ตูเ้หล็กแบบ 2 

บาน  จ านวน 4 ตู ้

 -  - 22,000  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองคลงั



20 จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

โนต้บุค๊ ส าหรับ

งานประมวลผล

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

โนต้บุก๊ จ านวน 2

 เครือ่ง

 -  - 44,000  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองคลงั

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 จัดซือ้เครือ่งพมิพ์

 Multifunction 

เซเซอร ์หรอื 

LED ขาวด า

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เครือ่งพมิพ ์

จ านวน 1 เครือ่ง

 -  - 9,000  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองคลงั

22 จัดซือ้สญัญาณ

ไฟกระพรบิโซลา่

เซลล์

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

สญัญาณไฟ

กระพรบิโซลา่

เซลล ์จ านวน 4 

ตน้

 -  - ######  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั

23 จัดซือ้ตูเ้หล็กใส่

แฟ้ม 20 ชอ่ง

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

ตูเ้หล็กใสแ่ฟ้ม 

20 ชอ่ง จ านวน 

4 ตู ้

 -  - 20,000  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองการศกึษาฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



24 จัดซือ้เครือ่งท า

น ้าเย็น

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เครือ่งท าน ้าเย็น 1 ตู ้  -  - 6,000  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองการศกึษาฯ

25 จัดซือ้เครือ่งเลน่

ส าหรับเด็ก

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เครือ่งเลน่ส าหรับ

เด็ก เชน่ สไล

เดอร ์โยกเยก 

อโุมงค ์ฯลฯ

 -  - 50,000  -  - การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั

26 จัดซือ้เครือ่งสบู

น ้าแบบหอยโขง่ 

มอเตอรไ์ฟฟ้า

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

เครือ่งสบูน ้า

แบบหอยโขง่

มอเตอรไ์ฟฟ้า 

สบูน ้าได ้1,130 

ลติร/นาท ีจ านวน

 1 เครือ่ง

18,200 การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

27 จัดซือ้ตูค้วบคมุ

ป๊ัมน ้า

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

ตูค้วบคมุป๊ัมน ้า 

ขนาด 3 แรง 

จ านวน 3 ตู ้

#####

การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองชา่ง



ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๙ การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

๙. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

        ๙.๑ แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

ฝึกอบรมต ารวจ

บา้น ประจ า

ต าบลทา่ชา้ง

เพือ่ใหค้วามรูแ้ละ

ทักษะแกต่ ารวจ

บา้นในการป้องกัน

ชวีติและทรัพยส์นิ

ภายในชมุชน

40  คน/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ต ารวจบา้น 

ทีผ่า่นการ

ฝึกอบรม

สามารถน า

ความรูไ้ปใช ้

ในการ

ป้องกันชวีติ

และ

ทรัพยส์นิ

ภายในชมุชน

ส านักงานปลดั ฯ

2 โครงการ/

กจิกรรมการ

ฝึกอบรม ทบทวน

 และพัฒนา

ศกัยภาพ OTOS

 (One Tambon 

1.เพือ่สรา้งทมีกู ้

ชพีกูภั้ยประจ า

ต าบล                

             2.เพือ่

พัฒนาบคุลากร

และสรา้งทมีกูช้พี

บคุลากร อบต.

ทา่ชา้งประชาชน

 ผูน้ าชมุชน ใน

เขตพืน้ที ่อบต.

ทา่ชา้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

ส านักงานปลดั ฯ

3 โครงการปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ

เพือ่รณรงค้ให้ประชาชน 

เคารพรัก เทิดทูน ปกป้อง 

และแสดงความจงรักภกัดีต้อ

สถาบันพระมหากษตัริย้

ประชาชน ผู้น าชุมชน และ

เยาวชน ในเขตพืน้ที ่อบต.

ท้าช้าง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน เคารพรัก 

เทิดทูน ปกป้อง และ

แสดงความ

จงรักภกัดีต้อสถาบัน

พระมหากษตัริย้

ส านักงานปลดั ฯ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



4 ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด (CCTV)เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

ส านักงานปลดั ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 จัดตัง้ศนูย ์รับ-สง่

 วทิยสุือ่สาร

เพือ่ใหก้ารรับ-สง่

ขอ้มลูขา่วสาร

ของทางราชการมี

ความสะดวกและ

รวดเร็ว

1 ศนูย ์พรอ้ม

จัดซือ้อปุกรณ์

ตา่ง ๆ ประจ าศนูย์

150,000 150,000 ###### 150,000 150,000 การ

ใหบ้รกิาร

ประชาชน

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

และมี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั ฯ

๙. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

           ๙.2 รักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



1 โครงการ

ฝึกอบรม

อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย

พลเรอืน    (อป

พร.)

เพือ่ฝึกอบรมให ้

ความรูแ้ก ่อปพร.

40  คน/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร. ที่

ผา่นการ

ฝึกอบรม

สามารถน า

ความรูไ้ปใช ้

ในการ

ป้องกันชวีติ

และ

ทรัพยส์นิ

ภายในชมุชน

ส านักงานปลดั ฯ

2 โครงการป้องกัน

และลดอบุัตเิหตุ

ทางถนน

เพือ่ใหก้ารป้องกัน

 แกไ้ขและลด

อบุัตเิหตทุางถนน

เป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล

1 ครัง้/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ต ารวจบา้น 

และอปพร. 

ทีผ่า่นการ

ฝึกอบรม

สามารถน า

ความรูไ้ปใช ้

ในการ

ป้องกันชวีติ

และ

ทรัพยส์นิ

ภายในชมุชน

ส านักงานปลดั ฯ

3 โครงการ

ฝึกอบรมการ

ป้องกันและระงับ

อัคคภัีย

1 ครัง้/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลดั ฯ

4 โครงการ

ฝึกอบรมการขบั

ขีป่ลอดภัยใสใ่จ

วนัิยจราจร

1 ครัง้/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลดั ฯ



ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๑๐ ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

๑0. ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

๑0.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขดุลอก

เหมอืงสง่น ้าทุง่

นาใหมต่ัง้แต่

ทางลงส านักงาน

 อบต.ทา่ชา้ง 

จนสดุเขต อบต.

เชือ่มตอ่เขต

ต าบลพระพุทธ

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

  ๓. เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว ๑,๔๙๐,๐๐ 

เมตร ลกึ ๑.๕ 

เมตร

###### ###### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยชน์

จาก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหน่งน ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

2 โครงการขุดลอกฝายท้าปะ

กึง บ้านโนนไม้แดงเหนือ 

หมู้ ๑๖ ต.ท้าช้าง

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

ความลึก ๓ เมตร เนือ้ที ่๑๓

 ไร้ ๒ งาน ๘๘๓ ตรว. 

ปริมาตรดินขุด ๕๓,๒๗๘ 

ลบ.ม.

1,064,000 1,064,000 1,064,000 1,064,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยชน์

จาก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหน่งน ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

แบบ

204951



3 โครงการขดุลอก

สระน ้าภายใน

โรงพยาบาล

เฉลมิพระเกยีรติ

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

พืน้ที ่16 ไร ่ลกึ 

3 เมตร

 -  - ###### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยชน์

จาก

แหลง่น ้า

มแีหลง่น ้าไว ้

ใชส้ าหรับ

อปุโภคใน

ฤดแูลง้

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการขดุลอก

แหลง่น ้าสระ

ประปาบา้นใหม ่

(ตะกดุโนนโพธิ)์

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม ่ต.ทา่ชา้ง

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้   ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

        ๓. เพือ่เป็น

แหลง่น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

กวา้ง 20 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

พืน้ที ่2 ไร่

 -  - 390,000 390,000 390,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยชน์

จาก

แหลง่น ้า

มแีหลง่น ้าไว ้

ใชส้ าหรับ

อปุโภคใน

ฤดแูลง้

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

1660245.23

1662185.18
207150.6



5 โครงการขดุลอก

คลองบา้นสาม

แคว จากคลอง

ส าโหรง หมูท่ี ่4 

ต.ทา่ชา้ง อ.

เฉลมิพระเกยีรต ิ

ถงึอา่งหนองบัวรี

เชือ่ม ต.ล ามลู 

อ.โนนสงู จ.

นครราชสมีา

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

      ๓. เพือ่เป็น

แหลง่น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

กวา้ง 15 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร

 ลกึ 3 เมตร

 -  - ###### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยชน์

จาก

แหลง่น ้า

มแีหลง่น ้าไว ้

ใชส้ าหรับ

อปุโภคใน

ฤดแูลง้

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

6 โครงการขดุลอก

คลองบา้นตะกดุ

ขอน (ตะกดุซาด)

 หมูท่ี ่8 ต.ทา่

ชา้ง เชือ่มบา้น

พระพุทธ หมูท่ี ่4

 ต.พระพุทธ อ.

เฉลมิพระเกยีรต ิ

จ.นครราชสมีา

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

กวา้ง 15 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร

 ลกึเฉลีย่ 3 เมตร

 -  - ###### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยชน์

จาก

แหลง่น ้า

มแีหลง่น ้าไว ้

ใชส้ าหรับ

อปุโภคใน

ฤดแูลง้

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

7 โครงการขดุลอก

คลองอสีานเขยีว

 หมูท่ี ่๖ บา้น

ดา่นทา่แดง

 1.เพือ่เป็นแหลง่น ้า

ส าคญัทาง

การเกษตร            

              ๒. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้     

                       ๓.

 เพือ่ใหร้าษฎรใน

กวา้ง 39 เมตร 

ยาว 66 เมตร ลกึ

 4 เมตร

 - 360,360  -  -  - 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

               2.

ราษฎรมนี ้า

อปุโภคและ

บรโิภค

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

1662415.55
205144.2

1659750.92
204039.3



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการขดุลอก

ตะกดุแปรงคุม้

บรูพา หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

 1.เพือ่เป็นแหลง่น ้า

ส าคญัทาง

การเกษตร            

              ๒. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้     

                       ๓.

 เพือ่ใหร้าษฎรใน

พืน้ทีแ่ละใกลเ้คยีง

ไดม้นี ้าไวใ้ชอ้ปุโภค

 บรโิภคและ

การเกษตร

กวา้ง 15 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร

 ลกึจากเดมิเฉลีย่

 2  เมตร

 -  - ######  -  - 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

               2.

ราษฎรมนี ้า

อปุโภคและ

บรโิภค

ตลอดปี

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

9 โครงการขดุลอก

ฝายหนองบัวร ี

บา้นสามแคว หมู่

 ๔ ต.ทา่ชา้ง-ต.

ล ามลู อ.โนนสงู

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

          2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

ความลกึ ๓.๐๐ 

ม. กวา้ง ๑๕.๐๐ 

ม. ยาว 

๑,๓๕๐.๐๐ ม. 

ปรมิาตร ดนิขดุ 

๒๓,๗๐๑.๙๕ 

ลบ.ม.

 -  - ########  -  - ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

10 โครงการขดุลอก

เหมอืงสง่น ้าทุง่

นาใหมต่ัง้แต่

ทางลงส านักงาน

 อบต.ทา่ชา้ง 

จนสดุเขต อบต. 

เชือ่มตอ่เขต

ต าบลพระพุทธ

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

          2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

กวา้ง ๔.๐๐ เมตร

 ยาว ๑,๔๙๐.๐๐

 ม. ลกึ ๑.๕ ม.

######  -  -  -  - ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



11 โครงการขดุลอก

ฝายทา่ปะกงึ 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

 1.เพือ่เป็นแหลง่น ้า

ส าคญัทาง

การเกษตร            

              ๒. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้     

                       ๓.

 เพือ่ใหร้าษฎรใน

พืน้ทีแ่ละใกลเ้คยีง

ไดม้นี ้าไวใ้ชอ้ปุโภค

 บรโิภคและ

การเกษตร

ความลกึ ๓.๐๐ 

ม. เนือ้ที ่๑๓ ไร ่

๒ งาน ๘๘๓ 

ตรว. ปรมิาตรดนิ

ขดุ ๕๓,๒๗๘ 

ลบ.ม.

 - ######  -  -  - 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

               2.

ราษฎรมนี ้า

อปุโภคและ

บรโิภค

ตลอดปี

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

12 โครงการขดุลอก

ทางน ้าล าตะ

คลองหนา้บา้น

ผูใ้หญม่านะ หมู่

ที ่๖ บา้นดา่นทา่

แดง

 1.เพือ่เป็นแหลง่น ้า

ส าคญัทาง

การเกษตร            

              ๒. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้     

                       ๓.

 เพือ่ใหร้าษฎรใน

100,000  -  -  -  - 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

               2.

ราษฎรมนี ้า

อปุโภคและ

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการปลกูป่า

ชมุชนในที่

สาธารณะ หมูท่ี ่

๔ บา้นสามแคว

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

ชมุชนบา้นสามแคว หมูท่ี ่๔  -  -  - 100,000 100,000 ประชาชน

เกดิความรัก

และหวง

แหนแหลง่น ้า

 ลุม่น ้าล า

คลอง และ

ป่าไม ้

ส านักงานปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



14 โครงการขดุลอก

คลองส าโหรง 

หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

15 โครงการ

กอ่สรา้งผนังกัน้

ตลิง่แมน่ ้ามลู 

หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

16 โครงการขดุลอก

ตะกดุตาบุง้ หมูท่ี่

 ๕ บา้นหนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

17 โครงการขดุลอก

ตะกดุตาอนิ หมูท่ี่

 ๕ บา้นหนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง



18 โครงการขดุลอก

เปลีย่นทางน ้าล า

ตะคลองหนา้

บา้นผูใ้หญม่านะ

 หมูท่ี ่๖ บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

19 โครงการขดุลอก

สระน ้าประปา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่๖ 

บา้นดา่นทา่แดง

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการขดุลอก

ตะกดุหมาตาย 

หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



21 โครงการขดุลอก

และตอ่เตมิ

เหมอืงไสไ้ก ่หมู่

ที ่16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

ปากเหมอืงกวา้ง

 6 ม. กน้เหมอืง

กวา้ง 1.50 ม. ลกึ

 1.50 ม. ยาว  

1,500  ม.

 - 297,970  -  -  - ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

22 โครงการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหา

ไฟป่าและหมอก

ควนั

เพือ่เฝ้าระวงัการ

เกดิปัญหาไฟป่า

และหมอกควนั

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไมเ่กดิเหตุ

ไฟป่าและ

หมอกควนั

ส านักงานปลดั ฯ


