
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูม ิ

 
 

 

 

 
 
 

ส านักปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
Tha Kup Subdistrict Administrative Organization 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 
 



ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้  
จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
         
 
                               จัดท ำโดย 
                                       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ 
          สิงหำคม  2564  

 
 

 

 

 

 
 



สารบัญ 
 

                    หน้า  
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                                            

1. ด้านกายภาพ   1                                                                                                    
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง     2                                                                       
3.  ประชากร           3-4                                                                                       

  4.  สภาพสังคม                                                                                                 5     
  5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน                                                                                    6           
  6.  ระบบเศรษฐกิจ                                                                                           8   
  7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                                                                            9                                                           
  8.  ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                        10   
  9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)                                                                                      11   

                                                                                                                                       

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค                  12-28                                      
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       29-31                                       
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                                                                     32-37     

                                                               

ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                                                                  38                                                        
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                          
    2.1 ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570             39-40       
          ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน     41-42   

     2.2 ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570                           
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                 43-80     
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต                     81-98      
              ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                     99-103       
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           104-108       
              ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                   109-114       
         ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 
                    ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
              ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                              115-126  
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต                  127-135  
              ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                        136  
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            137-142  
              ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                    143-145  
 
 
 
 
 
   



         ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)   
                         ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                         ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
              ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                146-164   
              ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                             165   
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     166  
 

2.3 บัญชีครุภัณฑ์  
         ผ.03  บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)                               167-168 
  

ส่วนที่ 4   การติดตามและประเมินผล                                                                             
            1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                                                                    169  
            2. การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                       174 
            3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565                               177            
            4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต                                                  178  
         ภาคผนวก  
   
 

                    
 
 



~ ๑ ~ 
 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

(1) ด้านกายภาพ 
          1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่ำกำรอ ำเภอซับใหญ่  ตั้งอยู่บ้ำนโนน
สมบูรณ์  หมู่ที่ 10  ต ำบลท่ำกูบ  อ ำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  มีระยะทำงห่ำงจำกตัวอ ำเภอซับใหญ่ประมำณ 12 
กิโลเมตร  มีระยะทำงห่ำงจำกตัวจังหวัดชัยภูมิประมำณ 55 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 95 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 59,375 ไร่  
โดยมีอำณำเขตติดกับพ้ืนที่ต ำบลต่ำงๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต ำบลโสกปลำดุก อ ำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 
  ติดต่อต ำบลนำยำงกลัก อ ำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศใต ้  ติดต่อต ำบลตะโกทอง  อ ำเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูม ิ
   ติดต่อต ำบลหนองโดน อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อต ำบลกุดน้ ำใส  อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อต ำบลซับใหญ่ อ ำเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ 

แผนที่ต าบลท่ากูบ 
1.1 เนื้อที ่

  ต ำบลท่ำกูบมีเนื้อที่ประมำณ 95 ตำรำงกิโลเมตร  หรือ 59,375 ไร่ 
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      2) ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศโดยรวม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบสูง มีสภำพเป็นเนินเล็กๆ สภำพ
ดินเป็นดินร่วนปนทรำยสลับกับพ้ืนหิน ไม่สำมำรถเก็บน้ ำได้  
 

          (1) ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่  

1. ฤดูร้อน เริ่มประมำณเดือนกุมภำพันธ์ ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม   
2. ฤดูฝน เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม ถึงเดือนตุลำคม  
3. ฤดูหนำว เริ่มประมำณกลำงเดือนตุลำคม ถึง กลำงเดือนกุมภำพันธ์  

 

          (2) ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นสภำพดินร่วนปนทรำยสลับกับพ้ืนหิน ไม่สำมำรถเก็บน้ ำได้  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ ใช้ในกำร

ประกอบอำชีพ ด้ำนเกษตรกรรม และใช้เป็นที่อยู่อำศัย   
 

(2)  ด้านการเมืองการปกครอง 
         1) เขตการปกครอง 

ต ำบลท่ำกูบประกอบด้วยจ ำนวนหมู่บ้ำน 12 หมู่บ้ำน  
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

1 ท่ำกูบ นำยวิเชียร  อยำดี 
2 โป่งเกต นำยนิพนธ์  เชื้อมีแรง 
3 วังขอนสัก นำยสมำน  พรมอ่อน 
4 วังกุง นำยชิงชัย  มอญจัตุรัส 
5 ซับสำยออ นำยโยธิน  เลียงผำ 
6 ท่ำชวน นายวิมุติ  หม่ันค า 
7 ห้วยส้มป่อย นำยนิคม  ภำพักดี 
8 วังรัง นำยธูป แก่นร้ำนหญ้ำ 
9 ซับสมบูรณ์ นำงสำวรุ่งอรุณ  เหล็กมำ  

10 โนนสมบูรณ์ นำยบิน  สักสันเทียะ 
11 ซับน้ ำใส นำยประดิษฐ  บุญภูมิ  
12 วังอุดม นำยอนันต์  พิทักษ์ 

 
         2) การเลือกตั้ง 

กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หำกมีกำรเลือกตั้งในครั้งหน้ำ จะมี 



~ ๓ ~ 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 1 คน จะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หมู่บ้ำนละ 2 คน 12 หมู่บ้ำน รวมเป็น 24 คน 
 (3) ประชากร 
          1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมลูเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)  

ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  4,786 คน แยกเป็นชำย  2,419 คน หญิง  2,367 คน   

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 ท่ากูบ 458 469 927 324 นำยวิเชียร  อยำด ี
2 โป่งเกต 188 212 400 165 นำยนิพนธ์  เช้ือมีแรง 
3 วังขอนสัก 166 175 341 96 นำยสมำน  พรมอ่อน 
4 วังกุง 312 300 612 216 นำยชิงชัย  มอญจัตุรัส 
5 ซับสายออ 200 197 397 180 นำยโยธิน  เลยีงผำ 
6 ท่าชวน 157 137 294 111 นำยวิมุติ  หมั่นค ำ 
7 ห้วยส้มป่อย 125 121 246 101 นำยนิคม  ภำพักด ี
8 วังรัง     101 100 201 70 นำยสมพงษ์  ค ำบุญเรือง 

9 ซับสมบูรณ์ 294 279 573 199 นำยมนู  ด่ำนกระโทก 
10 โนนสมบูรณ์ 157 140 297 104 นำยบิน  สักสันเทียะ 
11 ซับน้ าใส 141 124 265 85 นำยจ ำปี  โคตรมงคุณ 
12 วังอุดม 120 113 233 82 นำยอนันต์  พิทักษ์ 

 รวม 2,419 2,367 4,786 1,733  

(ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2560 ) 

ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  4,802 คน แยกเป็นชำย  2,417 คน หญิง  2,385 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 ท่ากูบ 452 476 928 331 นำยวิเชียร  อยำด ี
2 โป่งเกต 188 207 395 167 นำยนิพนธ์  เช้ือมีแรง 
3 วังขอนสัก 171 174 345 97 นำยสมำน  พรมอ่อน 
4 วังกุง 312 306 618 218 นำยชิงชัย  มอญจัตุรัส 
5 ซับสายออ 197 197 394 183 นำยโยธิน  เลยีงผำ 
6 ท่าชวน 156 139 295 110 นำยวิมุติ  หมั่นค ำ 
7 ห้วยส้มป่อย 122 125 247 100 นำยนิคม  ภำพักด ี
8 วังรัง 101 100 201 70 นำยธูป แก่นร้ำนหญ้ำ 

9 ซับสมบูรณ์ 301 279 580 203 นำงสำวรุ่งอรุณ  เหล็กมำ 
10 โนนสมบูรณ์ 156 145 301 108 นำยบิน  สักสันเทียะ 
11 ซับน้ าใส 138 127 265 88 นำยจ ำปี  โคตรมงคุณ 
12 วังอุดม 123 110 233 85 นำยอนันต์  พิทักษ์ 

 รวม 2,417 2,385 4,802 1,760  
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(ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2561 ) 
 
 

ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  4,827 คน แยกเป็นชำย  2,434 คน หญิง  2,393 คน   

หมู่ที่ หมู่บ้ำน 
ประชำกร 

รวม (คน) หลังคำเรือน 
ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 

ชำย (คน) หญิง (คน) 
1 ท่ำกูบ 452 484 936 334 นำยวิเชียร  อยำด ี
2 โป่งเกต 181 202 383 170 นำยนิพนธ ์ เชื้อมีแรง 
3 วังขอนสัก 178 171 349      101 นำยสมำน   พรมอ่อน 
4 วังกุง 316 314 630 223 นำยชิงชัย  มอญจัตุรัส 
5 ซับสำยออ 204 199 403 185 นำยโยธิน  เลยีงผำ 
6 ท่ำชวน 155 137 392 113 นำยวิมุติ  หมั่นค ำ 
7 ห้วยส้มป่อย 123 124 247 100 นำยนิคม  ภำพักด ี
8 วังรัง 108 104 212 73 นำยธูป แก่นร้ำนหญ้ำ 
9 ซับสมบรูณ ์ 297 271 568 203 นำงสำวรุ่งอรุณ เหล็กมำ 

10 โนนสมบรูณ ์ 155 145 300 109 นำยบิน  สักสันเทียะ 
11 ซับน้ ำใส 141 130 271 90 นำยจ ำปี  โคตรมงคุณ 
12 วังอุดม 124 112 236 93 นำยอนันต์  พิทักษ์ 

 รวม 2,434 2,393 4,827 1,794  

(ข้อมูล ณ เดือน มกราคม  2562 ) 
 

ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  4,827 คน แยกเป็นชำย  2,434 คน หญิง  2,393 คน   

หมู่ที่ หมู่บ้ำน 
ประชำกร 

รวม (คน) หลังคำเรือน 
ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 

ชำย (คน) หญิง (คน) 
1 ท่ำกูบ 452 484 936 334 นำยวิเชียร  อยำด ี
2 โป่งเกต 181 202 383 170 นำยนิพนธ์  เช้ือมีแรง 
3 วังขอนสัก 178 171 349      101 นำยสมำน   พรมอ่อน 
4 วังกุง 316 314 630 223 นำยชิงชัย  มอญจัตุรัส 
5 ซับสำยออ 204 199 403 185 นำยโยธิน  เลยีงผำ 
6 ท่ำชวน 155 137 392 113 นำยวิมุติ  หมั่นค ำ 
7 ห้วยส้มป่อย 123 124 247 100 นำยนิคม  ภำพักด ี
8 วังรัง 108 104 212 73 นำยธูป แก่นร้ำนหญ้ำ 
9 ซับสมบรูณ ์ 297 271 568 203 นำงสำวรุ่งอรุณ เหล็กมำ 

10 โนนสมบรูณ ์ 155 145 300 109 นำยบิน  สักสันเทียะ 
11 ซับน้ ำใส 141 130 271 90 นำยประดิฐ   บุญภูมิ  
12 วังอุดม 124 112 236 93 นำยอนันต์  พิทักษ์ 

 รวม 2,434 2,393 4,827 1,794  

(ข้อมูล ณ เดือน มกราคม  2563 ) 
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ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  4,873 คน แยกเป็นชำย  2,462 คน หญิง  2,411 คน   

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 ท่ากูบ 455 482 937 345 นำยวิเชียร  อยำดี 
2 โป่งเกต 179 200 379 174 นำยนิพนธ์  เชื้อมีแรง 
3 วังขอนสัก 185 168 353      105 นำยสมำน   พรมอ่อน 
4 วังกุง 318 314 632 228 นำยชิงชัย  มอญจัตุรัส 
5 ซับสายออ 206 210 416 193 นำยโยธิน  เลียงผำ 
6 ท่าชวน 155 133 288 116 นายวิมุติ  หม่ันค า(ก านัน ต.ท่ากูบ) 
7 ห้วยส้มป่อย 126 134 260 102 นำยนิคม  ภำพักดี 
8 วังรัง 109 107 216 76 นำยธูป แก่นร้ำนหญ้ำ 
9 ซับสมบูรณ์ 297 279 567 206 นำงสำวรุ่งอรุณ เหล็กมำ 

10 โนนสมบูรณ์ 162 144 306 114 นำยบิน  สักสันเทียะ 
11 ซับน้ าใส 147 133 290 93 นำยประดิษฐ์  บุญภูมิ  
12 วังอุดม 123 116 239 95 นำยอนันต์  พิทักษ์ 

 รวม 2,462 2,411 4,873 1,847  
 

(ข้อมูล ณ เดือน มกราคม  2564 ) 
1. ข้อมูล  พ.ศ. 2560  จ านวน    4,786     คน  
2. ข้อมูล  พ.ศ. 2561  จ านวน    4,802     คน 
3. ข้อมูล  พ.ศ. 2562  จ านวน    4,827     คน 
4. ข้อมูล  พ.ศ. 2563  จ านวน    4,827     คน 
5. ข้อมูล พ.ศ.  2564   จ านวน   4,873     คน 

          2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท ำงำน   18 – 60 ปี 

(4)สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 

       - โรงเรียนประถมศึกษำ       4  แห่ง   
       - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1  แห่ง      

                    - ในพ้ืนที่มีกำรศึกษำนอกระบบ (กศน.ท่ำกูบ) 1  แห่ง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำกูบ จ ำนวน    1   แห่ง 
อำสำสมัครสำธำรณสุขต ำบลท่ำกูบ จ ำนวน  127  คน  ประกอบด้วย  ชำย  46  คน  หญิง  81 คน 
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ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย)  จ ำนวน  10 คน  
 
 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 

 4.4 ยาเสพติด 
 มีชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบลเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  เป็นแกนหลักในกำรขับเคลื่อนพลังมวลชน 
มุ่งเอำชนะยำเสพติดให้ได้อย่ำงยั่งยืน 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกูบ มีนโยบำยดูแลผู้สูงอำยุ, ผู้พิกำร  และผู้ด้อยโอกำสในพ้ืนที่ต ำบล  เช่น ดู แล
เกี่ยวกับสวัสดิกำรต่ำงๆ, ดูแลผู้ป่วยติดเตียง, เยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุและผู้ป่วยติดเตียง และสร้ำงบ้ำนให้กับผู้ด้อยโอกำส ตำม
รำยละเอียดดังนี้  

1. ผู้ป่วยติดเตียง     จ ำนวน       55     คน 
ผู้ป่วยติดบ้ำน     จ ำนวน   50 คน 
ผู้ป่วยติดเตียง    จ ำนวน      5 คน 

2. สูงอำย ุ      จ ำนวน     759  คน 
3. ผู้ด้อยโอกำส      จ ำนวน     103   คน  
4. ผู้พิกำร       จ ำนวน     206   คน  
5. ผู้ป่วยเอดส์       จ ำนวน         2    คน  

 (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 กำรคมนำคม /ขนส่งใช้เส้นทำงบกโดยใช้ถนนสำยหลัก ทล 2354 และ ถนนชนบท  4041 เป็นเส้นทำง
ในกำรคมนำคมขนส่งกำรจรำจร มีผู้ใช้ยวดยำนพำหนะทำงบก คือ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ในเส้นทำงหลัก  
 ถนนภำยในมีหมู่บ้ำน มีดังนี้   
        - ถนนลำดยำง                            จ ำนวน     9     สำย 
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)     จ ำนวน     51    สำย 
 - ถนนลูกรัง                               จ ำนวน    37     สำย 

 ที่มา: กองช่าง  
 

 

          5.2 การไฟฟ้า 
 - มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ  
 - หน่วยงำนเจ้ำของไฟฟ้ำ คือ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
 - มีไฟฟ้ำสำธำรณะ  

 
ที่มา: กองช่าง 
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          5.3 การประปา 
ข้อมูลประปำในเขตพ้ืนที่ต ำบลท่ำกูบ 

   
หมู่ที่ ต้ั ง
ประปา 

 
ประเภท 

 
ขนาด 

 
จ านวน

ครัวเรือน
ที่รับน้ า 

 
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
ทรัพย์สิน 

 
กรรม 
การ

บริหาร 

ประปำ 
ผิวดิน 

ประปำ
บำดำล 

ประปำ
ภูเขำ 

ประปำ 
เชิงพำณิชย ์

เล็ก กลำง ใหญ่ ใหญ่
มำก 

1 1  1   1    33 หมู่บ้ำน  

2 1 1      1  288 หมู่บ้ำน  

3 2 1      1  ไม่ได้ใช้ หมู่บ้ำน  

4 2  1   1    164 หมู่บ้ำน  

5 3  1   1    10 อบต.  

6 3  1   1    76 หมู่บ้ำน  

7 3  1   1    7 หมู่บ้ำน  

8 4 1    1    193 หมู่บ้ำน  

9 4 1    1    21 หมู่บ้ำน  

10 4 1      1  6 หมู่บ้ำน  

11 5 1    1    ไม่ได้ใช้ หมู่บ้ำน  

12 5 1      1  175 หมู่บ้ำน  

13 6 1    1    110 หมู่บ้ำน  

14 6 1      1  110 หมู่บ้ำน  
15 7 1     1   99 หมู่บ้ำน  

16 8 1     1   69 หมู่บ้ำน  

17 8 1     1   73 หมู่บ้ำน  

18 9 1    1       195 หมู่บ้ำน  

19 10  1   1    30 หมู่บ้ำน  

20 10 1      1  71 หมู่บ้ำน  

21 11 1    1    22 หมู่บ้ำน  

22 11 1    1    59 หมู่บ้ำน  

23 12  1   1    47 หมู่บ้ำน   

24 12  1   1    35 หมู่บ้ำน   

รวม 15 9   15 3 6     

           
ที่มา: กองช่าง 

5.4 โทรศัพท์ 
 - มีกำรให้บริกำรทั้งโทรศัพท์ประจ ำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภำยใต้กำรให้บริกำรของ บริษัท TOT และ 3BB 
 - มีกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ำยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริกำรได้แก่ AIS DTAC และ 
TRUE. 
5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ ์
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เนื่องจำกอ ำเภอซับใหญ่เป็นอ ำเภอเล็กๆ มีพ้ืนที่รับผิดชอบเพียง 3 ต ำบล  เป็นอ ำเภอที่แยกมำจำกอ ำเภอจัตุรัส  
จึงยังไม่มีที่ท ำกำรไปรษณีย์ประจ ำอ ำเภอ  ปัจจุบันประชำชนไปใช้บริกำรไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด คือ ไปรษณีย์อ ำเภอจัตุรัส 
ตั้งอยู่อ ำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ห่ำงจำกต ำบลท่ำกูบ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมำณ 20 กิโลเมตร 
 (6.) ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรม ได้แก่  ท ำไร่มันส ำปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่
ข้ำวโพด  ปลูกพริก  ปลูกแตงโม  และมีพ้ืนที่ท ำนำเป็นส่วนน้อย  ที่เหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง 

 

          6.2 การประมง 
เนื่องจำกต ำบลท่ำกูบ ไม่มีแม่น้ ำธรรมชำติไหลผ่ำน  จึงไม่มีประชำกรที่ประกอบอำชีพกำรประมงในพ้ืนที่  แต่จะ

มีกำรเลี้ยงปลำ  เลี้ยงกุ้ง เป็นประมงพ้ืนบ้ำน  ไว้เพื่อรับประทำนเอง 
6.3 การปศุสัตว์  
เลี้ยงโคกระบือ  ไก่พ้ืนบ้ำน  

          6.4 การบริการ 
- มีห้องเช่ำในพื้นที่ 3 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  จ ำนวน 1 แห่ง,  
                                          หมู่ที่ 7  จ ำนวน 1 แห่ง,  และหมู่ท่ี 10  จ ำนวน 1 แห่ง 
- มีรีสอร์ทในพ้ืนที่ 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  
- มีโรงสีข้ำวขนำดเล็กในพื้นที่ 2 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และ 6  
    
- มีปั๊มน้ ำมันในพื้นท่ี 5 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1    จ ำนวน 2 แห่ง,  
                                            หมู่ที่ 4    จ ำนวน 1 แห่ง,   
                                            หมู่ที่ 10  จ ำนวน 1 แห่ง  และหมู่ท่ี 12  จ ำนวน 1 แห่ง  

  

- ร้ำนค้ำต่ำงๆ ในพ้ืนที่ ประมำณ 50 แห่ง 
 

          6.5 การท่องเที่ยว 
 

ปัจจุบันยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  แต่คำดกำรณ์ว่ำในอนำคตข้ำงหน้ำจะปรับปรุงภูมิทัศน์อ่ำงเก็บน้ ำห้วย
ส้มป่อยเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที ่
          6.6 อุตสาหกรรม 
           มีโรงงำนผลิตแป้งมันส ำปะหลังในพ้ืนที่ต ำบลท่ำกูบ 2 แห่ง  ชื่อ บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตำร์ช จ ำกัด  ตั้งอยู่
ที่บ้ำนห้วยส้มป่อย  หมู่ที่ 7  ต ำบลท่ำกูบ  อ ำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 
           มีโรงงำนฟำร์มไก่ อรรณนพฟำร์ม ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำกูบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้ำนท่ำชวน ต ำบลท่ำกูบ อ ำเภอซับใหญ่  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มลีลำวดีไม้ดอกไม้ประดับ  หมู่ ๑๐   จ ำนวน    ๑๓   คน 
 - กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโคขุน  หมู่ ๑ และ ๓    จ ำนวน      ๙  คน 
 - กลุ่มน้ ำหมักชีวภำพ  หมู่ ๓     จ ำนวน      ๓   คน 
 - กลุ่มบ้ำนวังขอนสักเศรษฐกิจพอเพียง    จ ำนวน   ๑๑   คน 
 - กลุ่มเฟอร์นิเจอร์รำกไม้โป่งเกต  หมู่ ๒   จ ำนวน   ๑๑   คน 
 - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตร  หมู่ ๒    จ ำนวน   ๒๕   คน 
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 - กลุ่มผักหวำนประสำนของเก่ำบรรเทำโลกร้อน   หมู่ ๑๑  จ ำนวน       ๗   คน 
 - กลุ่มเจียวกูหลำนบ้ำนซับน้ ำใส  หมู่ ๑๑   จ ำนวน     ๘   คน 
 - กลุ่มชงโคสยำม  หมู่ ๖     จ ำนวน   ๑๐   คน 
 - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จำกดินหอม  หมู่ ๙   จ ำนวน    ๙   คน 
 - กลุ่มเพำะเห็ดฟำง  หมู่ ๙     จ ำนวน   ๑๑   คน 
 - กลุ่มเกษตรอินทรีย์  หมู่ ๑๒               จ ำนวน     ๗   คน 
 - กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองท่ำกูบ หมู่ ๗    จ ำนวน   ๑๔   คน 
 - กลุ่มบ้ำนโนนสมบูรณ์ลีลำวดี  หมู่ ๑๐   จ ำนวน     ๘   คน 
 - กลุ่มนวดแผนโบรำณ หมู่ที่ 2     จ ำนวน   ๑๘  คน 
 - กลุ่มขนมไทย  หมู่ที่      จ ำนวน   ๓๐  คน 
 - กลุ่มหินทรำย (๒ กลุ่ม)  หมู่ที่     จ ำนวน   70 คน 
 - กลุ่มเลี้ยงหมู  หมู่ที่      จ ำนวน   13    กลุ่ม  
          6.8 แรงงาน 

มีแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนในพ้ืนที่ต ำบลท่ำกูบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวพม่ำ  โดยมำอำศัยท ำงำนในโรงงำนผลิต
แป้งมันส ำปะหลัง (บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตำร์ช จ ำกัด )  ส่วนแรงงำนในพ้ืนที่บำงส่วนท ำงำนในบริษัทโรงแป้ง 
บำงส่วนรับจ้ำงท ำกำรเกษตรในพื้นที่  อีกส่วนไปท ำงำนที่ต่ำงจังหวัดและในกรุงเทพฯ   
(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          (1) การนับถือศาสนา 
           ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  โดยมีข้อมูลศำสนสถำน ดังนี้ 

วัด  มีจ านวน  7 วัด ได้แก่     
-  วัดบ้ำนท่ำกูบ           ที่ตั้ง บ้ำนท่ำกูบ หมู่ที่ ๑  ต.ท่ำกูบ    อ.ซับใหญ่    จ.ชัยภูมิ  
-  วัดบ้ำนโป่งเกต          ที่ตัง้ บ้ำนโป่งเกต หมู่ที่ ๒  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ 
-  วัดบ้ำนวังขอนสัก       ที่ตั้ง บ้ำนวังขอนสัก หมู่ที่ ๓  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ 

          -  วัดบ้ำนวังกุง             ที่ตั้ง บ้ำนวังกุง หมู่ที่ ๔ ต.ท่ำกูบ  อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ 
-  วัดบ้ำนซับสำยออ      ที่ตั้ง บ้ำนซับสำยออ หมู่ที่ ๕  ต.ท่ำกูบ  อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ                 
-  วัดบ้ำนวังรัง             ที่ตัง้ บ้ำนวังรัง   หมู่ที่ ๘  ต.ท่ำกูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ    
-  วัดถ้ ำสลักได             ที่ตั้ง บ้ำนวังอุดม  หมู่ที่ ๑๒  ต.ท่ำกูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ                
ส านักสงฆ์   7 แห่ง ได้แก่ 

 -  ส ำนักสงฆ์ถ้ ำดงเข   ที่ตั้ง  บ้ำนวังกุง  หมู่ที่ ๔  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่   จ.ชัยภูมิ 
 -  ส ำนักสงฆ์ภูเงิน   ที่ตั้ง  บ้ำนวังกุง  หมู่ที่ ๔  ต.ท่ำกูบ   อ.ซับใหญ่   จ.ชัยภูมิ 
          -  ส ำนักสงฆ์ถ้ ำกระทุน     ที่ตั้ง บ้ำนซับสำยออ หมู่ที่  ๕  ต.ท่ำกูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ      

-  ส ำนักสงฆ์ท่ำชวน  ที่ตั้ง  บ้ำนท่ำชวน หมู่ที่ ๖  ต.ท่ำกูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  
          -  ส ำนักสงฆ์ถ้ ำสว่ำง       ที่ตั้ง บ้ำนซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ต.ท่ำกูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
          -  ส ำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์  ที่ตั้ง บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ต.ท่ำกูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
          -  ส ำนักสงฆ์เทพนิมิต      ที่ตั้ง บ้ำนซับน้ ำใส หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่ำกูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 

          (2) ประเพณีและงานประจ าปี 
- งำนประจ ำปี ได้แก่  ช่วงเดือนมกรำคม – มีนำคม  งำนประจ ำปี เจ้ำพ่อพระยำแลอ ำเภอซับใหญ่ (ของ

ดีเมืองซับใหญ่)  ช่วงเดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน   ชำวบ้ำนจะมีกำรจัดงำนเลี้ยงถวำยเจ้ำพ่อหลวงพล  ซึ่งถือว่ำ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชำวบ้ำนทั้งต ำบลเคำรพบูชำ 



~ ๑๐ ~ 
 

 (3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

- กลุ่มแกะสลักหินทรำย บ้ำนท่ำกูบ  หมู่ที่ 1  สำมำรถแกะสลักหินท ำเป็นม้ำหินอ่อน  ท ำเป็นแผ่นปูพื้นแทน 
กระเบื้อง  เป็นต้น 
- กำรแกะสลักผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำกไม้  ของผู้สูงอำยุบ้ำนโป่งเกต  หมู่ที่ 2 
 

(4)  OTOP  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
- 

(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
          1) น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล ำน้ ำ ล ำห้วย   ๙   สำย  ดังนี้ 
๑)  ล ำห้วยส้มป่อย      ตั้งอยู่ที่บ้ำนท่ำกูบ  หมู่ที่  ๑,๖,๗  และ ๑๐  

          ๒)  ล ำห้วยโป่งเกต       ตั้งอยู่ที่บ้ำนโป่งเกต หมู่ที่ ๒    
          ๓)  ล ำหว้ยม่วง           ตั้งอยู่ที่บ้ำนวังขอนสัก หมู่ที่ ๓    

๔)  ล ำห้วยวังกุง         ตั้งอยู่ที่บ้ำนวังกุง หมู่ที่ ๔   
๕)  ล ำห้วยหัน           ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับสำยออ หมู่ที่ ๕    
๖)  ล ำห้วยท่ำชวน      ตั้งอยู่ที่บ้ำนท่ำชวน หมู่ที่ ๖   
๗) ล ำห้วยส้มป่อย       ตั้งอยู่บ้ำนห้วยส้มป่อย หมู่ที่ ๗   
๘)  ล ำห้วยวังรัง         ตั้งอยู่บ้ำนวังรัง หมู่ที่ ๘               
๙)  ล ำห้วยม่วง          ตั้งอยู่บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐    

 อ่ำงเก็บน้ ำ  2  แห่ง  ดังนี้ 
 1) อ่ำงเก็บน้ ำห้วยส้มป่อย  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1, 6, 7 และ 10 
 2) อ่ำงเก็บน้ ำวังกุง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4  บ้ำนวังกุง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
    ฝำย  16  แห่ง   ดังนี้ 

หมู่ที่ ๑   บ้ำนท่ำกูบ       จ ำนวน  ๒  แห่ง    
หมู่ที่ 2    บ้ำนโป่งเกต       จ ำนวน  4  แห่ง    
หมู่ที่ ๓   บ้ำนวังขอนสัก       จ ำนวน  ๓  แห่ง    
หมู่ที่ ๔    บ้ำนวังกุง       จ ำนวน  ๑  แห่ง     
หมู่ที่ ๖    บ้ำนท่ำชวน       จ ำนวน  ๑  แห่ง     

     หมู่ที่ 7    บ้ำนห้วยส้มป่อย         จ ำนวน  3  แห่ง   
     หมู่ที่ 9    บ้ำนซับสมบูรณ์          จ ำนวน  1  แห่ง    
     หมู่ที่ 12  บ้ำนวังอุดม               จ ำนวน  1  แห่ง    
 2) ป่าไม้  
      ป่ำไม้เบญจพรรณ   อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้ำนซับน้ ำใส และทุ้งหญ้ำเลี้ยงสัตว์  
 
 3) ภูเขา  
      -  



~ ๑๑ ~ 
 

 
 4)  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     -  หินทราย  ฯลฯ   
  
(9)  อ่ืน ๆ  
 

 



~ ๑๒ ~ 
 

ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580) 
โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ด้านความม่ันคง 
                มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ 
สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เป้าหมายที่กําหนด 
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

                 มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ 
ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับ
ปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดี
อยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

              มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผ้ํอ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 



~ ๑๓ ~ 
 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพ่ือส่วนรวม การ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นาน
ที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 

5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

               มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไป
อย่างแท้จริง 
 

6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่
ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และ โปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 



~ ๑๔ ~ 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 

 3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการค้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของการค้า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12    
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 



~ ๑๕ ~ 
 

 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

3)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (จังหวัดที่เป็นสมาชิก ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 

และสุรินทร์) ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 
ได้จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทําข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผนงานและโครงการจากการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้
กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

1)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ

ท่องเที่ยวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน 
เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 3. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     1.  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth 
& Competitiveness)  

     2.  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)    
     3.  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
     4.  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)  
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และกระจายอย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลผลิตภัณฑ์มวลรวม 
2. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร 
3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
4. รายได้ของครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและการบริการ 
2. การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ 
4. การส่งเสริมการตลาด สินค้าเกษตรและบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 
  สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ และมีมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. รายได้จากการท่องเทียวที่เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 
2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3. ระดับความสําเร็จในการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนอย่างมีส่วนร่วม 
4. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
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  5. เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
  ประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย 
   

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
2. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 
3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
4. อัตราผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
5. สัดส่วนจํานวนแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่อหมู่บ้าน 
6. อัตราป่วยของผู้ป่วยรายใหม่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
7. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
8. อัตราการมีงานทําและมีอาชีพ 
9. อัตราการดูแลและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม 
2. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม 
3. เสริมสร้างความปลอดภัยสู่สังคมสงบสุข    

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
     (จังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2๕๖1–2565) 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทนสําคัญ 
และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5.ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์หลัก 
  1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาภูมิท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
  3. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
  4. เกษตรมีรายได้สูงขึ้น 
  5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
  6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
  9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
  10. มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
  2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
 

มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทาง 
  1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับ ประเทศ 

สําหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษา    และมัธยมศึกษา 
  1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้ขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดําเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
  1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศไปสู่
เขตการศึกษาอ่ืนๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 
  1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 
  1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อจนถึงระดับ
ปริญญาเอก และได้กลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
 

มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น  และส่งเสริมขีด
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงดูดให้บุคลากรที่มี

ความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาท่ีจังหวัดชัยภูมิ 
  1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษาจนถึง
ระดับปริญญาเอก 
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  1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 
  1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือนํามาถ่ายทอดและช่วยให้
เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก และก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอน  ที่มี
คุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูม ิ

แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอนในทุก

พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่าน
โครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือก้าวสู่อาเซียนและมี
โอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2 ส่งเสริมการนําอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน  การสอน 
1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มี

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือ
การเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ 
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 
 

แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานําความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างองค์ความรู้เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและเยาวชน ใน

พ้ืนที่ทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรมเพ่ือให้

ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 
1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
  1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ “วิถีชุมชน
ชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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  1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนําศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็นส่วน ประกอบ
สําคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 
  1.5.3 ส่งเสริมผู้นําชุมชนในการเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในวาระและ
โอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการ
เรียนรู้ของประชาชน 

 

มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ
พร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 
  1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ      ให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
  1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานใน
ระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
  2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
  3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
  2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน
และท้องถิ่น 
  2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
  2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
  2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แนวทาง 
  2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด 
“การตลาดนําการผลิต” 
  2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดงผ้าจากใย
สับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ํา เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของ
จังหวัดชัยภูมิ 
  2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่ และตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค 
  2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ในการผลิต 
สินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 
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  2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการนําองค์ความรู้
สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการ ลดต้นทุน
การผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
  2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบ     การ
แปรรูป และผู้จําหน่าย 
  2.2.9 ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
  2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
  2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 

แนวทาง 
  2.3.1 ส่งเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
  2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับการอยู่
อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
  2.3.4 สร้างความตระหนักในความสําคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์
อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
  2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นําชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องใน 
ท้องถิ่น 
  2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ 
เข้มแข็ง 

2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 
  2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอํานวย
ความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการออกกําลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 
  2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจําศูนย์และสนามกีฬาอย่าง
เหมาะสม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
  2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
  3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้น 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย  และ 
                       มันส าปะหลัง 
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แนวทาง 
  3.1.1ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตต่อ
ไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสําปะหลัง 
  3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
  3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับในวิธีทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลผลิตมากขึ้น 
  3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา 
                       โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
  3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิวและไก่บ้านโคราช 
ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยดําเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
  3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชําแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด นคร
ชัยบุรินทร์ 
  3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือให้การแนะนําเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.4 กําหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือการเพ่ิม
มูลค่า 
  3.2.5 ส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริกและยางพารา 
 

มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
แนวทาง 

  3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหารปลอดภัย 
  3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ 
  3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ จังหวัด
ชัยภูมิ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
  2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็น 
                       รูปธรรม 
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แนวทาง 
  4.1.1 ปรับปรุงระบบการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
  4.1.2สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์         
ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามานําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิในช่วง
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับ ชาติและ
นานาชาติ 
  4.1.3 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้ง โดยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 เทศกาลสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ 
เป็นต้น 
  4.1.4 สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์
และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความ 
                       ปลอดภัย และภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

แนวทาง 
  4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน
ด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 
  4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสําคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 
  4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการ 
อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 
  4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ในการปรับปรุงเส้นทาง และ
พัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่นเพ่ือเพ่ิม จุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
  4.2.5 จัดทําแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ําใหญ่ที่กําลังจะพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็น ถนน
สายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 
  4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําบึงละหาน บึงซึกวึกป่าปรงพัน
ปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดําบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน   ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
  4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดทําเป็นสวยสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพ่ือเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ดูแล ป่า
ไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนท่องเที่ยวในวาระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็น 
                       แหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 
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  4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นกําเนิด รากฐาน 
และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 
  4.3.2 พัฒนาวงเวียนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิให้เป็นจัตุรัสเมือง ถนนบรรณาการ อาคารส่วนราชการที่มี ความ
เป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น 
  4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม และ
สินค้าอ่ืนๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 
  4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการข้อมูล 
การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 

มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อ 
                        เจ้าพ่อพระยาแล 

แนวทาง 
  4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิในแต่
ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 
  4.4.2 ส่งเสริมการนําวิถีวิชิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มา
พัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือนําไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ในเชิง
จิตใจ โดยจัดทําเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่จริงตาม
ประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 
  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิ ใน
อดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 
  4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการนําเสนอในเชิง 
ประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 

แนวทาง 
  4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
  4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ 
ระดับประเทศ 
  4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการนํามาเสริมสร้างภูมิทัศน์   ที่
สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจําหน่ายทั่วประเทศ 
  4.5.4  ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น“เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้” ของประเทศ 
 

มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน  
                      โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
  4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากําลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบเพ่ือให้เป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที ่
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  4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถ
สูงขึ้น 
  4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
  4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น 
  2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายพลังงานทดแทน 
  3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 
  5.1.1ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่นและชุมชน 
  5.1.2 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความ พร้อม
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานและการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
  5.1.3 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการทํางานของระบบการให้น้ําพืชแบบน้ําหยด เป็นต้น 
  5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงาน และร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิตบุคลากรด้านพลังงานมา
สนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 

แนวทาง 
  5.2.1 วางแผนและกําหนดพื้นที่สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
  5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการนําผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการผลิต
ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
  5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทน เพ่ือให้สามารถวางแผนการพัฒนา การ
ผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
  5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนําผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทาง 



~ ๒๖ ~ 
 

 5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต
พลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
  5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการผลิตไฟฟ้า
ของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และ
กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 
มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของพลังงานในการพัฒนาท้องถิ่น 

และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

แนวทาง 
  6.1.1กําหนดให้อําเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
  6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศไทย
และจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
  6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน 
  6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามาบริหาร
จัดการ 
  6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง 
 

มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับ 
                    ส่วนกลาง 

แนวทาง 
  6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขนถ่าย สินค้า
เกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. มีพื้นท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
  2. ปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง  
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน 

แนวทาง 



~ ๒๗ ~ 
 

  7.1.1กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
  7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็น 
“ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
  7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
คุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
  7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้กับชุมชนตระหนักในความสําคัญของป่าไม้กับ
ผลกระทบจากการทําลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
  7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่ง
น้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 

แนวทาง 
  7.2.1เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนจากการสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
  7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการที่เป็นเอกภาพ
ของชาวชัยภูมิในความจําเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัด 
  7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่และแหล่งน้ํา
ของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
  7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งอ่างเก็บน้ํา” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ําสํารองเพ่ือรองรับ 
ในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ํามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ํา 
  7.2.6 วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ําขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่นมีจุดแวะพักผ่อน
ระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
มาตรการที่ 7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า 
                          ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

แนวทาง 
  7.3.1 ส่งเสริมการนํานวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการ กําจัด
ขยะชุมชนและก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
  7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
  7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
  7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ําท่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

 
 
มาตรการและแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน 
                       ท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

แนวทาง 
  8.1.1ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทํางาน และการพัฒนาให้มี ลักษณะ
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
  8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานขององค์กร 
  8.1.5 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
  8.1.6 พัฒนาดัชนีตัวชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
  8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
  8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่ข่าวสาร
ให้กับประชาชน 
  8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่างๆ 
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
  8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
โดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
  8.3.3 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน 
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

แนวทาง 
  8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ อปท. 
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(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1)  วิสัยทัศน์ 
“โครงสร้างพ้ืนฐาน มีมาตรฐาน สร้างงานเสริมเศรษฐกิจ  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี” 
2)  ยุทธศาสตร ์

       ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานทั่วไป 
 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 2.3 แผนงานการศึกษา 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 
 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 2.9 แผนงานงบกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 3.2 แผนงานการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานทั่วไป 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 4.3 แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.1 แผนงานทั่วไป 
 5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

3)  เป้าประสงค์ 
     1.  จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ําที่ได้มาตรฐาน

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
     2.  ส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬา  และการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3.  สืบสานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น   
     4.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใช้สารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ให้ประชาชนมี

อาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     4.  จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ําที่ได้มาตรฐาน

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
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     5.  สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบํารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน      

     6.  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4)  ตัวชี้วัด 
     1. จํานวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบํารุงรักษา 
     2. จํานวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บํารุงรักษาและเพ่ิมขึ้น 
     3. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
     4. ระดับความสําเร็จของแหล่งน้ําที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ําได้เพ่ิมข้ึน 
     5.  ความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
     6.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
     7.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     8.  ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
     9.  จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจํานวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่ง 
          ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 
     10.  จํานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     11. จํานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
     12.  ร้อยละของจํานวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
     13.  ร้อยละของจํานวนประชากรมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
     14.  จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูป 
            สินค้าระดับ 
     15. ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบําบัดน้ําเสียและการบริหาร 
           การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
     16. จํานวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการ 
           บ้านเมืองที่ดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
     17. ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น      
     18. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
5) ค่าเป้าหมาย 
     1.  เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ําที่ได้มาตรฐาน

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
     2.  เพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สนับสนุนด้านกีฬา

ให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ และสถานที่ในการเล่นกีฬาอย่างครบถ้วน คลอบคลุม ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ดําเนินการด้านการสาธารสุขให้ทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี 

     3.  เพ่ือสืบสาน ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้
คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 

     4.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ส่งเสริมให้มีการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน  ลดการใช้
สารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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     5.  เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมี่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     6.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชานและสถานที่ให้บริการที่สะดวก
รวดเร็วสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ และให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

6)  กลยุทธ์ 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

       กลยุทธ์ 
1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา และพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค 
2.  ขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคมและการจราจร   

     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
       กลยุทธ์ 

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

     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
       กลยุทธ์ 

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  
2.  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ภาคเกษตรกรรม  
3.  อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ    

     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ 
1.  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  การจัดการผังเมือง 

     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
       กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ  
2.  พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สํานักงานท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ   
3.  การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  

7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ  จึงได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีแหล่งน้ าใช้ มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริมการเกษตร  
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี” 
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8)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์
ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการ
เตรียมการพัฒนา  เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของคน  สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
ชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุข
ที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง

โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพ
ของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน 
ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค 
( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 
      ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้านเทคนิค SWOT  Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  
      ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ ด้วยเทคนิคSWOT Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายใน
และภายนอก  มีดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง  (Strengths) 
1.  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่าง 4 อําเภอ  

1. อําเภอบําเหน็จณรงค์  
2.อําเภอซับใหญ่   
3. อําเภอหนองบัวระเหว   
4. อําเภอจัตุรัส 

  2. มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 2 แห่ง   
จุดอ่อน (Weaknesses) 

          1.  มีอุปกรณ์  เครื่องจักรไม่เพียงพอ 
          2.  มีงบประมาณจํากัด 
                             3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจํากัด 
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                                     ในการนําไปพัฒนา 
โอกาส  (Opportunity) 

1. มีหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น กรมทางหลวงชนบท  องค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ํา  ฯลฯ 
2. พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้ทํา  

      ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีรายได้เพ่ิมข้ึนในการนําไปพัฒนาโครงสร้าง 
      พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

อุปสรรค (Threat) 
   1.  ขาดการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ  ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

           2.  ขาดเครื่องจักร 
         3. สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติ 
             ที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทําให้ถนนชํารุดเสื่อม 
                 โทรมเร็ว 

ด้านที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง  (Strengths) 

        1.  มีโรงเรียนภายในตําบล  4  แห่ง และ 1  กศน. 1 แห่ง 
        2.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แห่ง 
       3.  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             4.  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
        5.  มีชมรมผู้สูงอายุประจําตําบล 
        6.  มีการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
                           7.  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    2.  ปัญหาการพนัน 
    3.  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 

    4.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน 
โอกาส  (Opportunity) 

   1.  มีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน   
                               2.  พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้อํานาจ 
  หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการ 
  สังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 
                              3.นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็น 
                        วาระแห่งชาติ 

อุปสรรค (Threat) 
         1.  มีวัฒนธรรมค่านิยมต่างชาติเข้ามาครอบงําวัฒนธรรมไทย 

      2.  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ   ภารกิจ 
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       3. หลังฤดูทําการเกษตรประชาชนจะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปยังชุมชนเมืองเพ่ือหา 
               รายได้เลี้ยงครอบครัว ทําให้ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น   

ด้านที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง  (Strengths) 
        1.  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตําบล 
        2.  มีทรัพยากรหินทราย และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
        3.  มีพ้ืนที่ทําการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตรเป็นจํานวนมาก 
        4.  มีโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังตั้งอยู่ในพื้นท่ีตําบลท่ากูบ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
        1.  กลุ่มขาดความรู้ในการบริหารจัดการจึงไม่มีความเข้มแข็ง 
        2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
        3.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
        4.  เกษตรกรมีภาระหนี้สินจํานวนมาก 
        5.  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

       6.  ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ํา 
โอกาส  (Opportunity) 

        1.  มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน 
        2.  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

อุปสรรค (Threat) 
        1.  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ 
        2.  ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
        3.  ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา 

           4.  ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน 
ด้านที่ 4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง  (Strengths) 
        1.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีสภาพเป็นชุมชนเมือง 
        2.  มีการรณรงค์ปลูกป่าชุมชน 
        3.  มีแหล่งทรัพยากรน้ําในพื้นที่ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
        1.  ขาดระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 
        2.  ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส  (Opportunity) 
1. มีนโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา 

        2.  มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
อุปสรรค (Threat) 

1. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความคล่องตัวและต่อเนื่อง 
2. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนไม่ให้ความสําคัญในด้านการบริหารจัดการ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. ประชาชนขาดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ด้านที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน 
    ชุมชน 

        2. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
     3. มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ผู้นํามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นํา มีศักยภาพในการบริหารงาน 
5. ประชาชนมีความจริงจังในการทํางาน  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาชน 
2. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในบางสาขาของงาน 

โอกาส  (Opportunity) 
1. รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นและ 
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อุปสรรค (Threat) 
1.  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ตามยุคสมัยของผู้มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
        องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ เมื่อปี พ.ศ. 2539   มี

พ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบลท่ากูบ มีเนื้อที่ 95 ตารางกิโลเมตร  หรือ 59,375 ไร่  หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขต
ตําบลท่ากูบ  มีทั้งหมดจํานวน 12 หมู่บ้าน  จากการสํารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ากูบ  และบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            1.  ปัญหาทางด้านกายภาพปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ มีสภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีสภาพเป็นเนินเล็กๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายสลับกับพ้ืนหิน ไม่สามารถเก็บน้ําได้ เมื่อ
ถึงฤดูแล้งก็ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร  เป็นบางพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ  ซึ่งในอนาคตองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีโครงการขุดสระน้ํา และขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา  
            2.  ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ มีถนนเชื่อมโยงกับ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่เป็น
ถนนลูกรัง และถนนลูกรัง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนชํารุด ทําให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่ง
ช่องจราจร  
  3.  ปัญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ทําให้มีความต้องการใช้น้ําค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ํา  เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ํา 



~ ๓๖ ~ 
 

  4.  ปัญหาด้านนันทนาการเนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ในการชุมนุม
คนเพ่ือการทํากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายของคน
ในชุมชน 
  5.  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ มีโรงงานผลิตแป้งมัน
สําปะหลัง  ลานตากกากมันสําปะหลัง  ลานรับซื้อหัวมันสําปะหลัง  และฟาร์มไก่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ตําบลท่ากูบ  จึงเริ่มมี
ปัญหาเรื่องกลิ่น  เสียง  รวมทั้งปัญหาเรื่องฝุ่นละอองตามมา  ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคต
ได ้
  6.  ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอําเภอบําเหน็จณรงค์  
การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ ยังไม่ครอบคลุม และสําหรับการให้บริการน้ําประปา  ยังไม่
ครอบคลุมทุกๆ พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้
บ้านเมืองมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
      องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ ได้รวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน โดยจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ มี ๑๒ หมู่บ้าน สรุปภาพรวมได้ดังนี้  
 

1. ปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คมนาคม  - พ้ืนที่ตําบลท่ากูบ ภายในหมู่บ้านมีเส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง  และจะมีบางส่วนที่เป็นหลุม 
               เป็นบ่อ  
ไฟฟ้า      - พ้ืนที่ตําบลท่ากูบ  บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้  เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงต่ํายังไม่ทั่วถึง  ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่ 
               เพียงพอ 
ประปา    - พ้ืนที่ตําบลท่ากูบ  บางครัวเรือนยังไม่มีน้ําประปาใช้อุปโภค-บริโภค 
แหล่งน้ า  - พ้ืนที่ตําบลท่ากูบประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตร  ราษฎรบางหมู่ประสบปัญหาไม่ 
      มีแหล่งน้ําไว้ใช้ในการเกษตร 

     ดังนั้น ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ  ต้องการให้มีการพัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางด้าน 
คมนาคม  ไฟฟ้า  ประปา และแหล่งน้ํา  

 

2. ปัญหาและความต้องการด้านสังคม  
การศึกษา 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง  ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมที่จะส่งลูกไปเรียนในตัวเมืองหรือท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือคิด
ว่าจะได้ความรู้ที่ดีกว่า 

2. พ้ืนที่ตําบลท่ากูบ มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ปัจจุบันราษฎรรับบริการด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลท่ากูบ  ซึ่งอยู่ในเขตตําบลท่ากูบ จํานวน 1 แห่ง แต่ก็ไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุม และทั่วถึง  ประกอบกับ
ประชาชนขาดการเอาใจใส่ในการจัดระเบียบสุขลักษณะในบ้านเรือนและหมู่บ้านกีฬาและนันทนาการ 

3. กีฬาและนันทนาการตําบลท่ากูบ หมู่บ้านไม่มีสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการครบทุก
หมู่บ้านดังนั้น ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการสาธารณสุขให้กับประชาชน 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณะสุขและอนามัย และส่งเสริมการก่อสร้างลานกีฬาให้กับหมู่บ้าน 

 

3. ปัญหาและความต้องการด้านปัญหาเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ   



~ ๓๗ ~ 
 

1. ในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านของตําบลท่ากูบ  ส่วนใหญ่มีอาชีพทําการเกษตร ทําให้รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการทํา
การเกษตร  ถ้าราคาผลผลิตตกต่ําและต้นทุนการผลิตสูง ก็จะทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดน้อยลงไปด้วย  

2. ขาดการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  ดังนั้น ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ  
ต้องการให้มีการพัฒนาด้านสภาพเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร และจัดให้มีการรวมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งโดยสนับสนุนงบประมาณกลุ่ม 
4. ปัญหาและความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1. ตําบลท่ากูบปัจจุบันยังไม่มีการบริหารจัดการขยะ  เนื่องจากไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ  รถเก็บขยะรวมทั้ง
งบประมาณในการดําเนินการ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ ควรดําเนินการจัดให้การบริหารจัดการขยะใน
ตําบลและรณรงค์ห้ามท้ิงขยะลงข้างทางและทําลายขยะโดยการฝังกลบ 

 

5. ปัญหาและความต้องการด้านการเมืองการบริหาร  
    1. บุคลากรกับปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน  เนื่องจากปัจจุบัน อบต. มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น  แต่
บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. การแบ่งงานไม่เหมาะสมกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากูบ ควรสรรหา
บุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๓๘ ~ 
 

 
 



 

 ~ ๓๘ ~ 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง  
อบจ. 

ส านักปลัด,  
กองคลัง และ 
กองช่าง 

2 การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองช่าง 
หน่วยงานที่รับ
การอุดหนุน 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองช่าง 

3 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด, กอง
สวัสดิการฯ 
หน่วยงานที่รับ
การอุดหนุน 

ส านักปลัด,  
กองสวัสดิ์การฯ 
 

4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
กองช่าง 

5 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานทั่วไป 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ  
กองช่าง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ  
กองช่าง 

 
 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน 24 670,000 27 1,420,000 29 2,170,000 24 620,000 29 143,000 133 5,023,000
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 30 6,500,700 50 11,400,600 40 7,293,700 22 2,565,500 105 17,472,300 247 45,232,800

รวม 54 -7,170,700 -77 -12,820,600 -69 -9,463,700 -46 -3,185,500 -134 -17,615,300 380 50,255,800

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 16 1,075,000 15 975,000 16 1,075,000 15 975,000 16 1,075,000 78 5,175,000
แผนงาน การศึกษา 18 3,433,330 19 3,383,330 18 3,433,330 18 3,433,330 19 3,493,330 92 17,066,650
แผนงาน สาธารณสุข 19 1,029,800 19 1,029,800 19 1,029,800 19 1,029,800 19 1,029,800 95 5,249,000
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 12 665,500 11 615,500 13 735,500 11 615,000 13 715,500 60 3,327,500
แผนงาน เคหะและชุมชน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000
แผนงาน สร้าวความเข้มแข็งของชุมชน 13 715,000 13 715,000 13 715,000 13 715,000 13 715,000 65 3,575,000
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 510,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000 40 2,550,000

รวม 88 7,678,630 87 7,478,630 89 7,748,630 86 7,528,130 90 7,788,630 440 38,193,150

ยุทธศาสตร์ ท่ี  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 2 500,000 1 20,000 3 80,000 2 40,000 - - 8 640,000
แผนงาน การเกษตร 6 500,000 6 310,000 8 460,000 7 350,000 3 260,000 30 1,880,000

รวม 8 1,000,000 7 330,000 11 540,000 9 390,000 3 260,000 38 2,520,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี  4 การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000
แผนงาน เคหะและชุมชน 4 90,000 6 590,000 6 170,000 6 310,000 8 420,000 30 1,580,000
แผนงาน การเกษตร 2 80,000 2 80,000 6 340,000 4 200,000 3 110,000 17 810,000

รวม 7 370,000 9 870,000 13 710,000 11 710,000 12 730,000 52 3,390,000

จ านวน
โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ
ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี 2568 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวม    5  ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่39



ยุทธศาสตร์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 7 1,470,000 7 1,470,000 7 1,470,000 8 1,570,000 7 1,470,000 36 7,450,000
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000
แผนงาน เคหะและชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
แผนงาน สร้าวความเข้มแข็งของชุมชน 9 340,000 8 350,000 8 350,000 10 380,000 8 350,000 43 1,770,000

รวม 18 1,960,000 17 1,970,000 17 1,970,000 20 2,100,000 17 1,970,000 89 9,970,000
รวมท้ังส้ิน 175 18,179,330 197 23,469,230 199 20,432,330 172 13,913,630 256 28,363,930 999 104,328,950

หมายเหตุ  :แบบ ผ.01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ให้น าไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่างๆ (ผ.01-ผ.01/1-ผ.02-ผ.02/1 -ผ02/2 และสุดท้าย ผ.03)

รวม    5  ปี
จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี 2568 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70

หนา้ที ่40



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน 2 120,000     4          4,550,000   7           6,370,000     4           700,000     8          3,750,000      25 15,490,000
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 13 2,962,000 15 2,600,000 22 9,550,000 20 8,950,000 13 3,500,000 83 27,562,000

รวม 15 3,082,000 19 7,150,000  29 15,920,000  24 9,650,000  21 7,250,000     108 43,052,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - -

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน - - 2 20,000 1 5,000 1 5,000 - - 4 30,000
แผนงาน การศึกษา - - - - 1 6,000 1 10,000 - - 2 16,000
แผนงาน สาธารณสุข - - 1 10,000 2 20,000 2 20,000 1 10,000 6 60,000
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1 500,000 3 40,000 5 230,000 8 80,000 3 40,000 19 890,000
แผนงาน เคหะและชุมชน - - 2 20,000 1 10,000 2 20,000 6 1,330,000 11 1,380,000
แผนงาน สร้าวความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - 1 10,000 3 120,000 4 130,000

รวม 1 500,000 8 90,000 10 271,000 15 145,000 7 1,500,000 46 2,506,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

แผนงาน การเกษตร 1 50,000 3 130,000 1 10,000 - - 1 10,000 6 200,000
รวม 1 50,000 3 130,000 1 10,000 - - 1 10,000 6 200,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี  4 การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - -

แผนงาน เคหะและชุมชน 1 500,000 - - 2 30,000 2 40,000 1 20,000 590,000
แผนงาน การเกษตร 4 810,000 18 220,000 14 172,000 12 130,000 2 20,000 50 1,352,000

รวม 5 1,310,000 18 220,000 16 202,000 14 170,000 3 40,000 50 1,942,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี 2568 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวม    5  ปี
จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

แบบ ผ.01/1

หนา้ที ่41



ยุทธศาสตร์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป - - 1 20,000 - - - - - - 1 20,000
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - -

แผนงาน เคหะและชุมชน - - 1 200,000 - - - - 1 500,000 2 700,000
แผนงาน สร้าวความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 1 10,000 - - - - 2 35,000 4 65,000

รวม 1 20,000 3 230,000 - - - - 3 535,000 7 785,000
รวมท้ังส้ิน 23 4962000 51 7820000 56 16403000 53 9965000 35 9335000 217 48485000

หมายเหตุ  :แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้เรียงล าดับต่อจาก แบบ ผ.01

รวม    5  ปี
จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี 2568 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70

หนา้ที ่42



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง — — 100,000    — — ร้อยละ 70 ปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

จากบ้านท่ากูบ-ห้วยส้มป่อย-ท่าชวน หมู่ท่ี 1 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระยะทาง 2   กิโลเมตร ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และทรัพย์สิน

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโป่งเกต — 30,000    — — — ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านโป่งเกต หมู่ 2 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 4 จุด 1. ทางแยกสุดท้าย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ปลอดภัยในชีวิต และ

2.เส้นหนองด่ังเลยหน้าวัด ทรัพย์สิน

3.ถนนห้วยคร้อ-วังรัง

4.ซอย 5 

3 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างจากคลองวังรัง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง — — 100,000    — — ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถึง บ้านนางปีบ  ม.4 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 10 จุด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ความสะดวกในชีวิต

ปลอดภัยและทรัพย์สิน

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ส่องสว่างใช้ 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ในต าบลท่ากูบ ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และ

ส่องสว่างใช้ ทรัพย์สิน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

แบบ ผ. 02

หนา้ที ่43



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ หมูท่ี 3 ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ส่องสว่างใช้ 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และ

ส่องสว่างใช้ ทรัพย์สิน

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งาน หมู่ท่ี 5 ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และ

ส่องสว่างใช้ ทรัพย์สิน

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และ

ส่องสว่างใช้ ทรัพย์สิน

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่าง  หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และ

ส่องสว่างใช้ ทรัพย์สิน

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ — 20,000    — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 อย่างเพียงพอ ประชาชนมีไฟฟ้า

จุดท่ี 1 สะพานวัด - หมู่บ้านห้วยส้มป่อย ส่องสว่างใช้ 

จุดท่ี 2 ห้วยส้มป่อย - โรงแป้ง 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ในต าบลท่ากูบ ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และ

ส่องสว่างใช้ ทรัพย์สิน

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 9 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และ

ส่องสว่างใช้ ทรัพย์สิน

งบประมาณ

หนา้ที ่44



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายใน หมู่ท่ี 10 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และ

ส่องสว่างใช้ ทรัพย์สิน

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ ประชาชนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต และ

ส่องสว่างใช้ ทรัพย์สิน

ร้อยละ 70 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000    20,000    20,000      20,000       20,000         ประชาชนมีไฟฟ้า ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีใช้งานไม่ได้ ส่องสว่างใช้ ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากโป่งเกต เพ่ือให้ประชาชนท่ีไม่มีไฟฟ้า ตามแบบประมาณการ — 500,000  — — — ร้อยละ 70 วัดป่าช้าบ้านโป่งเกตมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

 - ป่าช้า หมู่ 2  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าคุ้ม เพ่ือให้ประชาชนท่ีไม่มีไฟฟ้า ตามแบบประมาณการ — — — — 500,000       ร้อยละ 70 ประชาชน จ านวน  7 กองช่าง

นายสุทัศน์  เพชรประไพ หมู่ 2  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง 

19 โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ — — — — 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

จากบ้านนายประวิง - นายสถิต อย่างเพียงพอ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

จากบ้านนายชิงชัย - นายด ารง คุ้มนายประยูร อย่างท่ัวถึง 

จากบ้านนายประวิง - นายสมคิด

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า คุ้มดอนคนิง เพ่ือให้ประชาชนท่ีไม่มีไฟฟ้า ตามแบบประมาณการ — — 300,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชน จ านวน   4 กองช่าง

บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 7  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนท่ีไม่มีไฟฟ้า ตามแบบประมาณการ — — — — 150,000 ร้อยละ 70 ประชาชน จ านวน  5 กองช่าง

จากคุ้มฟากน้ า หมู่ท่ี 10  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง 

งบประมาณ

หนา้ที ่45



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนท่ีไม่มีไฟฟ้า ตามแบบประมาณการ — — — — 100,000       ร้อยละ 70 ประชาชน จ านวน  6 กองช่าง

 คุ้มหมูหวาน หมู่ท่ี 10  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถึงบ้านวังอุดม เพ่ือให้ประชาชนท่ีไม่มีไฟฟ้า ตามแบบประมาณการ — — 500,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชน จ านวน  8 กองช่าง

คุ้มนายโย  หมู่ท่ี 12  ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือปรับปรุงระบบประปา ประชาชนมีน้ าประปาใช้ 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ของประชากร อย่างเพียงพอ

ท่ใช้น้ า

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาทุกหมู่บ้าน 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปาในเขต ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา  หมู่ท่ี 2 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปาในเขต ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา  หมู่ท่ี 3 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

27 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนายจร เพ่ือปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา — — — — 30,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ประชาชนมีน้ า ท่ีเพียงพอ 

ประปาใช้ 

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปาในเขต ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา  หมู่ท่ี 4 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

หนา้ที ่46



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปาในเขต ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา  หมู่ท่ี 6 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปาในเขต ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา หมู่ท่ี 7 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปาในเขต ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา  หมู่ท่ี 8 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปาในเขต ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา หมู่ท่ี 9 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปา ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา หมู่ท่ี 10 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร หมู่ท่ี 10 อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปาในเขต ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา หมู่ 11 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,000    30,000    30,000      30,000       30,000         ระบบประปาในเขต ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ประปา หมู่ท่ี 12 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ท่ีใช้การไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าท่ีควร พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ อุปโภค-บริโภค 

ใช้งานได้ร้อยละ 100 อย่างเพียงพอ

36 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ขยายประปาบริเวณ คอสะพาน — — — — 30,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ กองช่าง 

หมู่ท่ี  1  - ตลาดนัดสามแยกท่ากูบ ประชาชน น้ าอย่างเพียงพอ 

มีน้ าประปาใช้  

งบประมาณ

หนา้ที ่47



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 โครงการขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ — — — 50,000            — ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองช่าง

บ้านนายโอภาส ปานสาลี - นายสุทัศน์ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ า ท่ีเพียงพอ 

เพชรประไพร  หมู่ท่ี 2 ประปาใช้ 

38 โครงการขยายเขตประปา บริเวณเข้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ — — 100,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองช่าง

นายสมาน เพ็ญเกษม  หมู่ท่ี  10 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ า ท่ีเพียงพอ 

ประปาใช้ 

39 โครงการขยายเขตประปา เข้าวัดโนนสมบูรณ์ เพ่ือขยายเขตประปา ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ — 100,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองช่าง

หมู่ท่ี 10 ประชาชนมีน้ า ท่ีเพียงพอ 

ประปาใช้ 

40 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าในการ ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 100,000 — — — — ร้อยละ 70 ประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

เพ่ือใช้น้ าจากบาดาลในการเกษตร เกษตร ได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ในการเกษตรใน

หมู่ท่ี 1 ช่วงฤดูแล้ง

41 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ — 200,000  — — — ร้อยละ 70 ประชาชน ประฃาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

ในระบบประปา  หมู่ท่ี 2 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ ได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อุปโภค-บริโภค 

อย่างเพียงพอ

42 โครงการก่อสร้างระบบประปาด้วยพลัง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าในการ ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ — — 500,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน กองช่าง

งานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 6 เกษตร ได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ในการเกษตรในช่วง

รวม             42     โครงการ  670,000 1,420,000 2,170,000 620,000 1,430,000

งบประมาณ

หนา้ที ่48



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. — — — — 199,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หน้าบ้านนายค ามาย ประดับวงษ์ - ไร่นาง หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หนูอ๊ีด แขนอก บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 1 372  ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0792180  N 1729862

        E 0792139  N 1729962

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. — 199,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เข้าสระสวนหลวง หมู่ท่ี 2 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร  200,000     — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เข้าซอยบ้านนายอาชีพ หมู่ท่ี 2 (รายละเอียดตแบบ อบต.ก าหนด) คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

4 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) ซอย 5 จากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) จากบ้านนาย — — — — 500,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้าน นายทองสุข มาตรังศรี - ทองสุข มาตรังศรี-บ้านนายอาชีพ ม่ันคง คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านนายอาชีพ ม่ันคง หมู่ท่ี 2 ร้อยละ 70

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

แบบ ผ.02

หนา้ที ่49



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) ซอย 9 ร่องแร่ เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน(คสล.) ร่องแร่จาก — 500,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้าน บ้านพ่อสมัคร พิกุล - บ้านนางล้ า พิกุล คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พ่อสมัคร พิกุล - บ้านนางล้ า พิกุล หมู่ท่ี 2  หมู่ 2 ร้อยละ 70

6 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) ซอย 9 จากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน(คสล.) จากบ้าน 500,000 — — 500,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นางล้ า  พุล-  บ้านนางมณีจัน ดีน้อย หมู่ท่ี 2 นางล้ า พุล- บ้านนางมณีจัน ดีน้อย คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 หมู่ 2 ร้อยละ 70

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 4  เมตร ยาว 45 เมตร — — — — 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

นางสมบูรณ์ ถึง บ้านนายวิโรจน์  หมู่ท่ี  2 สะดวก หนา 0.15 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

8 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) จากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านนางจ าปี 500,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นางจ าปี พ้นโศก- บ้านนายบุญเกิด เส่ียงบุญ พ้นโศก - บ้านนายบุญเกิด เส่ียงบุญ คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 2 ร้อยละ 70

9 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) ซอยบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านผู้ใหญ่ — — 500,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผู้ใหญ่บ้าน ถึง ป่าช้า หมู่ท่ี 2 บ้าน ถึง ป่าช้า ระยะทาง 500 ม. คมนาคมสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ร้อยละ 70

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. — — — — 130,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายต๋ิม บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

240 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต.ท่ากูบ

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. 98,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายชะลอ คุ้มอ่างเก็บน้ าวังกุง หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 4 184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0789180  N 1735640

        E 0789182  N 1735566

งบประมาณ

หนา้ที ่50



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. — — — — 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายเปรม คุ้มหนองไม้เปราะ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านวังกัง หมู่ท่ี 4 184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0785418  N 1733317

        E 0785447  N 1733277

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนน สาย2354 - ซอยบ้านนายชะลอ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บุญส่ง หมู่ท่ี 4 ร้อยละ 70

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนน สาย2354 - ซอยบ้านนายเปรม (รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

เลิศประเสริฐ หมู่ท่ี 4 ร้อยละ 70

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายค าอยู่ โคตรมงคุณ-บ้านนาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ทันใจ ปัทเขมายัง หมู่ท่ี 4 ร้อยละ 70

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. 200,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายสมหวัง ศรีชัยยัน- บ้านนายแคล้ว (รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

สาระ หมู่ท่ี 4 ร้อยละ 70

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายฉลอง สุจ านงค์- บ้านนาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ค าอยู่ โคตรมงคุณ หมู่ท่ี 4 ร้อยละ 70

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม.  หนา  0.15 ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายประวิง มอญจัตุรัส-บ้านน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 นางสถิต สร้อยทองดี หมู่ท่ี 4 ร้อยละ 70

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 3 เมตร — — — — 92,400 ร้อยละ 70 ประชาชน กองช่าง

นายประยูน ถึง บ้านนายประสบ ม.4 สะดวก ยาว  56 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร

งบประมาณ

หนา้ที ่51



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   200,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายนาท หมู่ท่ี 5 ยาว  500  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. — — — — 98,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายทา ฤทธ์ิจรูญ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านซับสายออ  หมู่ท่ี 5 184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 078478  N 1732343

        E 0783432  N 1732356

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง 4 เมตร — — 100,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

นายเกรียงไกร-บ้านนายชัยนาท หมู่ท่ี 5 สะดวก ยาว  45 เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านท่าชวน 200,000     — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายนอกหมู่บ้านท่าชวน จากบ้านนางแก้ว จากหน้าบ้านนางแก้ว แสงชาติ ถึง คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

แสงชาติ ถึง อ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 6 อ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย ข้ึน ร้อยละ 70

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก — 200,000      — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านท่าชวน หมู่ท่ี 6 สายหน้าบ้านนายหนุ่ย ไป คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

หน้าบ้านนายถนอม ขนาดผิวจราจร ข้ึน ร้อยละ 70

กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต ((คสล.) — — 200,000     — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายนอกหมู่บ้านท่าชวน หมู่ท่ี 6 บ้านท่าชวน จากหน้าบ้านนายจิมม่ี คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

จากบ้านนายจิมม่ี ทองพิมพ์ ถึง ทองพิมพ์ ถึง สามแยกห้วยส้มป่อ ข้ึน ร้อยละ 70

สามแยกห้วยส้มป่อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด)

งบประมาณ

หนา้ที ่52



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้านท่าชวน - คุ้มพ่อน้อย หมู่ท่ี 6 ยาว   500     เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. 199,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายชายชาญ ประดับวงษ์ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านท่าชวน หมู่ท่ี 6 372 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0789853  N 1727729

        E 0789945  N 1727701

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว1,000 ม. — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายมังกร - บ้านนายน้อย หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 6 ร้อยละ 70

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางละออง พิพิธกุล- บ้านนางทองดี คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร่วมญาติ หมู่ท่ี 6 ร้อยละ 70

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว  150 ม. 200,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางวาสนา นาเจริญ- ถึงสามแยก คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่บ้านท่าชวน หมู่ท่ี 6 ร้อยละ 70

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดพิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว  1,000 ม. — — — 200,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนางพันธ์ แก่นร้านหญ้า-บ้านนายน้อย คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

รวดชัยภูมิ หมู่ท่ี 6 ร้อยละ 70

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   500,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ครูทรงสันต์ ถึง บ้านนายบัวลี หมู่ท่ี 7 ยาว  500  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่53



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  46 ม. — — 98,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายห้วยบง-ร่องแร่ บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 7 หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

14 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0791920  N 1728678

        E 0791889  N 1728635

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. — — — 98,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายห้วยบง-ร่องแร่ บ้านวังรัง หมู่ท่ี 8 หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0787083  N 1726775

        E 0787048  N 1726784

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. — — — — 130,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คุ้มนายสมพงษ์- บ้านนางนิตย์ หมู่ท่ี 8 ยาว 100  ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. — 260,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คุ้มนางน้อย- ฟาร์มไก่  หมู่ท่ี 8 ยาว  200 ม. หนา 0.15ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. — — 260,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ล าห้วย- คุ้มบ้านนายจารึก  หมู่ท่ี 8 ยาว  200 ม. หนา 0.15ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. 260,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านนายจารึก- บ้านนางสายพิน  หมู่ 8 ยาว  200 ม. หนา 0.15ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่ากูบ ก าหนด) ร้อยละ 70

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนางสายพิน-ทางเข้าหมู่บ้านวังรัง — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 หนา 0.15 ม. ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่54



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนายสมชัย-ตามเส้นทางไปบ้าน — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 8 นางละออง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หนา 0.15  ม. ร้อยละ 70

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคอนกรีตเดิม - ลานตาก  หมู่ท่ี 9 ยาว  200  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 2 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   200,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์  หมู่ท่ี 9 ยาว  500  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  93 ม. — — 199,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอย 2 (ซอกตะเคียน) บ้านซับสมบูรณ์ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 9 372 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

อบต. ก าหนด

พิกัด  E 0782883  N 1732817

        E 0782836  N 1732764

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 5 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์  หมู่ท่ี 9 ยาว  500  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยเขียงหมู - ท่าชวน  หมู่ท่ี 10 คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 46 ม. — — 98,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บ้านโนนสมบูรณ์ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยก่า 184 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ตร.ม. และลงดินไหล่ทางสองข้าง กว้าง ร้อยละ 70

ข้างล่ะ 0.50 ม. พิกัดE0789620 

N 1729645 E0789583 

N 1729677

งบประมาณ

หนา้ที ่55



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  46 ม. 98,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แยกบ้านนางร าดวนผาดี -โรงสูบน้ าประปา หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ท่ี 10 184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุดบ้านนายไหล่ ถึงบ้านนางร าไพ — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากจุดบ้านนายไหล่ ถึงบ้านนางร าไพ กว้าง 5 ม. ยาว 600  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 11 ร้อยละ 70

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุด 3 แยกกองทุน ถึงบ้านนายไพวัลย์ — — 200,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

3 แยกกองทุน - บ้านนายไพวัลย์ กว้าง 4 ม. ยาว 250  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 11 ร้อยละ 70

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนายอภินันท์- สามแยกวัดซับน้ าใส — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 300  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเดือน – เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง      5   เมตร — 2,750,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

 คุ้มหินดาด หมู่ท่ี 11 สะดวก ยาว      1    กม. ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

เขตทาง 850 ม. ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. 98,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายวังปลาดุก บ้านวังอุดม หมู่ท่ี 12 หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

184 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง ร้อยละ 70

 กว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ 

งบประมาณ

หนา้ที ่56



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุดคุ้มวังปลาดุก-คุ้มหินร่อง — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คุ้มวังปลาดุก - คุ้มหินร่อง กว้าง 4 ม. ยาว 1,000   ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 12 ร้อยละ 70

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุดวัดวังอุดม -คุ้มหินร่อง 200,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วัดวังอุดม-คุ้มหินร่อง กว้าง 4 ม. ยาว 1,800   ม. หนา 0.15 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 12 ร้อยละ 70

55 โครงการก่อสร้าง คสล.คุ้มวังปลาดุก เพ่ือให้การสัญจร ไป-มา กว้าง   4        เมตร — 220,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง

ถึง ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 12 สะดวก ยาว    100    เมตร ของประชาชน มีถนนมาตร ช่าง

หนา   0.15    ม. ท่ีใช้ถนน ฐานข้ึน

56 โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางกลาง เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ม.2 — — 150,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 2 ใช้ในการคมนาคมได้สะดวก คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

รวดเร็ว ร้อยละ 70

57 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านวังรัง- เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านวังรัง-วังข่ือ — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านวังข่ือ  หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง6 ม. ยาว 1,500  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หนา 0.15 ม. ร้อยละ 70

58 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านวังรัง- เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านวังรัง-บ้านท่าชวน 200,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านท่าชวน  หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง6 ม. ยาว 1,500  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หนา 0.15 ม. ร้อยละ 70

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลักใน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะ — — — — 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 ทาง  800 เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

งบประมาณ

หนา้ที ่57



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
60 โครงการปรับปรุงทางเข้าตลาดนัด เพ่ือการสัญจรไปมาท่ีสะดวก สัญจรไปมาท่ีสะดวก — 150,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชน ประชาชนได้ กอง 

บ้านท่ากูบ ม.1 ได้ใช้ถนนท่ีดีข้ึน ใช้ถนนท่ีดี ช่าง

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. — — 100,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้านท่ากูบ-บ้านท่าชวน หมู่ท่ี 1 ถนนระยะทาง 3.5 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

62 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง    1.30    ม. — — — — 100,000 มีถนนคมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหน้าโรงเรียนวังกุง - บ้านนางเนียร ท่ีสะดวก ยาว    230    ม. ท่ีสะดวก ท่ีดี สะดวก ในการสัญจร 

เปล่ือนกลาง หมู่ท่ี 4 เพ่ิมข้ึน

63 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ี ขยายออกข้างละ 1 เมตร — 176,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมี กอง 

 คสล.บ้านนายสุภาพ  หมู่ท่ี 5 สัญจรไปมาได้สะดวก ข้ึน ยาว  160   เมตร ของผู้ใช้ถนน ถนนท่ีดีข้ึน ช่าง

64 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสระน้ า เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง      4   เมตร — — — 100,000 — ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ กอง 

สาธารณะ(คุ้มสามแยก   หมู่ท่ี 1 ท่ีสะดวก ยาว    100    เมตร ของผู้ใช้ถนน ถนนมีมาตรฐานท่ีดีข้ึน ช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือให้การคมนาคมสะดวก กว้างเฉล่ีย 4.00 ม.ยาว 1,500 ม. — — 100,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ 1 จากโคกหินต้ัง-หนองแปน สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

66 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 1,500 — — — — 150,000       มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

หมู่ท่ี 2 จากป่าช้า - ห้วยส้มป่อย ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

67 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 2,100 — — 210,000     — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

หมู่ท่ี 2 จากโป่งเกต-ดงพอง ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

68 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 2,000 — — — — 200,000       มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

จากโป่งเกต-หนองด่ัง-หนองพันกก หมู่ท่ี 2 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่58



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
69 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรังทางการเกษตร — — — — 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากกังหันลม- วัดถ้ าดงเข หมู่ท่ี 3 ได้ใช้ถนนท่ีดีข้ึน ในการคมนาคม

70 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 1,000 — — — — 100,000       มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

 หมู่ 3 สายห้วยม่วง ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

71 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 2,000 — 200,000      — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

ถนนรอบอ่างเก็บน้ าวังกุง หมู่ท่ี 4 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

72 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง   4     ม. — — — — 50,000 มีถนนคมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณ ไร่นายจ าลอง  หมู่ท่ี 4 ท่ีสะดวก ยาว     600     ม. ท่ีสะดวก ท่ีดี สะดวก ในการสัญจร 

เพ่ิมข้ึน

73 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง     5   ม. — 50,000 — — — มีถนนคมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายซับเดา - วังกุงคุ้มอ่าง บริเวณไร่ ท่ีสะดวก ยาว    1,200    ม. ท่ีสะดวก ท่ีดีเพ่ิมข้ึน สะดวก ในการสัญจร 

นายลี หมู่ท่ี 4 

74 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากท่าหินแตก เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง   5      เมตร — — — — 360,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ถึง ฟาร์มไก่ หมู่ท่ี 6 ท่ีสะดวก ยาว    800  เมตร ของผู้ใช้ถนน ได้ใช้ถนนมีมาตราฐาน ช่าง

75 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง   5   เมตร — — 500,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

จากโรงเรียนท่าชวน ถึง คุ้มพ่อน้อย หมู่ท่ี 6 ท่ีสะดวก ยาว     1,100 เมตร ของผู้ใช้ ได้ใช้ถนน ช่าง

ถนน มีมาตรฐาน

76 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายท่าชวน – เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง    5     เมตร — — — — 360,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

โนนสมบูรณ์  หมู่ท่ี 6 ท่ีสะดวก ยาว    800  เมตร ของผู้ใช้ ได้ใช้ถนน ช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนายสันชัย-บ้านโนนสะอาด — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ขนาดกว้าง 5  ม. ยาว 2,500   ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่59



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
78 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากบ้านนายจารึก-บ้านโป่งเกต 200,000 — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง 5  ม. ยาว 3,000   ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

79 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง    4    ม. — — — — 150,000 มีถนนคมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายวังรัง - ไร่นายแถว  หมู่ท่ี 8 ท่ีสะดวก ยาว     1,000     ม. ท่ีสะดวก ท่ีดี สะดวก ในการสัญจร 

80 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสามแยก เพ่ือการสัญจรไป - มา กว้าง   5   เมตร 270,000 — — — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ท่ากูบ ถึง วัดโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 ท่ีสะดวก ยาว     600   เมตร ของผู้ใช้ ได้ใช้ถนน ช่าง

81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหินดาด เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   5    เมตร — — — — 765,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ถึงห้วยปากแฮด หมู่ท่ี 11 สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว    1,700  เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดีข้ึน ช่าง

82 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 5,000 ม. หนา 0.5 — 214,500      — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองด่ัง บ้านโป่งเกต ไป ห้วยน้ าเย็น สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 15,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

บ้านร้านหญ้า ต.หนองโดน  หมู่ท่ี 2 ข้ึน ร้อยละ 70

83 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. หนา 0.5 — — 128,700     — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายโป่งเกต ไป หนองผักแว่น หมู่ท่ี 2 สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 9,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

84 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. หนา 0.5 — — — — 128,700       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายซับสะเดา บ้านวังขอนสัก ถึง สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 9,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

หนองสองห้อง บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 3 ข้ึน ร้อยละ 70

85 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 4,000 ม. หนา 0.5 — 171,600      — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายซับสะเดา บ้านวังขอนสัก ถึง สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 12,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

บ้านวังกุง หมู่ท่ี 3 ข้ึน ร้อยละ 70

86 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 10,000 ม. หนา 0.5 — — — — 429,000       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายอ่างเก็บน้ าวังกุง ถึง บ้านซับน้ าใส สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 30,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

หมู่ท่ี 4 ข้ึน ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่60



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
87 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 5,000 ม. หนา 0.5 — — — — 214,500       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายพนังนกแก้ว บ้านวังกุง ถึง สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 15,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

บ้านซับน้ าใส  หมู่ท่ี 4 ข้ึน ร้อยละ 70

88 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 10,000 ม. หนา 0.5 429,000     — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านซับสายออ ถึง บ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 5 สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 30,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ข้ึน ร้อยละ 70

89 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 5,000 ม. หนา 0.5 — 214,500      — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านซับสายออ ไป สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 15,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ถนนเข้าพระพุทธบาทเขายายหอม  หมู่ท่ี 5 ข้ึน ร้อยละ 70

90 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่งสินค้ากว้าง 6 เมตร ยาว  5,000   ม. — — — — 215,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายห้วยส้มป่อย ไป ดอนคนิง ออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน หนา0.5 ม. ปริมาตร 15,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 7 ร้อยละ 70

91 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่งสินค้ากว้าง 6 เมตร ยาว  3,000   ม. — — — 200,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านวังรัง- บ้านท่าชวน  หมู่ท่ี 8 ออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน หนา0.5 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

92 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. หนา 0.5 — — — — 128,700       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านโนนสมบูรณ์ ถึง บ้านท่าชวน หมู่ท่ี 10 สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 9,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

93 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้มีเส้นทางการขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. หนา 0.5 128,700     — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองแปน บ้านโนนสมบูรณ์ สินค้าออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ม.  ปริมาตร 9,000 ม. ลบ.ม. คมนาคมท่ีสะดวก สะดวกในการคมนาคม

ถึง โคกหินต้ัง บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 10 ข้ึน ร้อยละ 70

94 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ีการ เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก กว้างเฉล่ีย  5 ม.ยาว 2,000 ม. — — — — 250,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรหมู่ 1 สายเสือร้องไห้ สูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
95 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 — 250,000      — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี 2 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

สายสามแยกสาธารณประโยชน์โป่งแดง ข้ึน ร้อยละ 70

96 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 2,000 — — — 200,000     — มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี 3 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

สายทางแยกบ้านนายต๋ิม ข้ึน ร้อยละ 70

97 โครงการก่อสร้างถนนเข้าทางการเกษตรยกร่องเพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ท าถนนเข้าทางการเกษตรยกร่อง — — — — 400,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คันดินลงลูกรังพร้อมปรับเกด หมู่ท่ี 3 คันดินลงลูกรังพร้อมปรับเกด สายเส้น คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หลังโงเรียน-หน้าศาลเจ้าพ่อวังตอ ระยะทาง ร้อยละ 70

1,500  ม.

98 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 1,5000 ม. — — — 150,000     — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรจากไร่นายน้อย - ศาลเจ้าพ่อ ขนส่งสินค้าทางการ คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 3 กษตรสะดวก ร้อยละ 70

99 โครงการยกร่องพูนดินจากบ้านนายต๋ิม เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   3   เมตร — — — — 80,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ถึง ไร่นางม้วย หมู่ท่ี 3 สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว    300   เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

100 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 250,000     — — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี 4 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

จากห้วยระเหวน้อย - พนังนกแก้ว ข้ึน ร้อยละ 70

101 โครงการยกร่องพูนดินจากเขาวง เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   4     เมตร — 180,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

 ถึง ท่ีนายจ าลอง หมู่ท่ี 4 สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว     500  เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดีข้ึน ช่าง

102 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 1,200 — — — — 150,000       มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี 6 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

จากบ้านท่าชวน - วัดป่าหลังเก้ิง ข้ึน ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่62



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
103 โครงการยกร่องพูนดิน เส้นทางจาก เพ่ือให้ การคมนาคมในการ ระยะเส้นทาง 2,500 ม. กว้าง 5 ม. — — — 300,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

กังหันลมนางพลอย-ล าห้วยตาน้อย หมู่ท่ี 6 ขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกยาว 2,500  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พร้อมท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ ร้อยละ 70

104 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ีการ เพ่ือให้ การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. — — — — 250,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เกษตร หมู่ท่ี 7 สายห้วยส้มป่อย-ร่องแร่ ขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

105 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 — — 250,000     — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี 8  สายบ้านวังรัง - โป่งเกต ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

ข้ึน ร้อยละ 70

106 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 2,000 — — — — 250,000       มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้า กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี 8 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกสูงเฉล่ีย 0.50 ม. คมนาคมท่ีสะดวก ไปยังพ้ืนท่ีการเกษตร

สายบ้านวังรัง - โนนสะอาด ข้ึน ร้อยละ 70

107 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพ้ืนท่ี เพ่ือประชาชนได้มีเส้นทาง กว้าง   5    เมตร — — — 540,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

การเกษตร(บ้านนายจารึก-โป่งเกต) สัญจรไป-มาท่ีสะดวก ยาว   1,200  เมตร ของผู้ใช้ถนน มีถนนใช้ท่ีดี ช่าง

หมู่ท่ี 8 ข้ึน

108 โครงการสร้างถนนหินคลุกจากถนน2054 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนนระยะทาง 2 กิโลเมตร — 300,000 — — — คมนาคมสะดวก ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 9 ร้อยละ 70 เกษตรและอุปโภค-บริโภค 

อย่างพียงพอ

109 โครงการสร้างถนนหินคลุกจากบ้านวังกุง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนนระยะทาง 2 กิโลเมตร — 300,000 — — — คมนาคมสะดวก ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ถึง บ้านซับน้ าใส  หมู่ท่ี 11 ร้อยละ 70 เกษตรและอุปโภค-บริโภค 

อย่างพียงพอ

110 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่ เพ่ือการสัญจรไป - มา ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร — — — — 300,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พ้ืนท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี  1 ท่ีสะดวก ประชาชนได้ใช้ถนน ในการคมนาคม

ท่ีดีข้ึน

งบประมาณ

หนา้ที ่63



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
111 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงถนนจากบ้านเลขท่ี138 — — — 300,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เลขท่ี 138 ไปประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ไปประปาหมู่บ้านหมู่ 4 ประชาชนได้ใช้ถนน ในการคมนาคม

ท่ีดีข้ึน

112 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ท่ีดี กว้าง    5   เมตร — — — 157,500 — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

นายสมบูรณ์-โรงสูบน้ าประปา หมู่ท่ี 4 ยาว     350   เมตร ของผู้ใช้ถนน ได้ใช้ถนน ท่ีดีข้ึน ช่าง

113 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบล็อก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ท่ีดี กว้าง    5   เมตร — 45,000 — — — ร้อยละ70 ประชาชน กอง 

คอนเวิร์สถึงบ้านนายสถิต  ยาว    100   เมตร ของผู้ใช้ถนน ได้ใช้ถนน ท่ีดีข้ึน ช่าง

 (ซอยข้างโรงเรียน)หมู่ท่ี 4)

114 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหลังอ่าง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะทาง 1 — 100,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถึง บ้านโนนส าราญ หมู่ท่ี 10 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

115 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมในการ จากบ้านนายชาตรี - ถ้ ากระทุน ขนาด — — — 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้าไปยัง กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี 11 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกกว้าง 5 ม.  ยาว 2,500  ม. คมนาคมสะดวก พ้ืนท่ีการเกษตร

ร้อยละ 70

116 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมในการ จากบ้านนายแตง- บ้านนายเหรียญ — — — 100,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนมีเส้นทางเข้าไปยัง กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ขนสินค้าทางการเกษตรสะดวกขนาด กว้าง 5 ม. ยาว  2,500  ม. คมนาคมสะดวก พ้ืนท่ีการเกษตร

ร้อยละ 70

117 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม คันดิน เพ่ือป้องกันการพังทลายของ ปรับปรุง ซ่อมแซม คันดินอ่างเก็บน้ า — — — 200,000     — ร้อยละ 70 สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน กองช่าง

อ่างเก็บน้ าวังกุง หมู่ท่ี 4 คันดินสันฝายอ่างเก็บน้ าวังกุง วังกุง หมู่ 4 ประชาชนได้มีน้ าใช้ การอุปโภค บริโภค 

เพ่ิมมากข้ึน ได้เพียงพอ

118 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะ — — — 300,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

2354 ถึงวัดซับสายออ หมู่ท่ี 5 ทาง 1 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

119 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก  สายทางหลวง2354 - หลังวัดซับสายออ — — — — 300,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุกบดอัดแน่น สายทางทางหลวง สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

2354 - หลังวัดซับสายออ  หมู่ท่ี 5 ยาว 1,000 เมตร จ านวน 250 ลูกบาศก์ ร้อยละ 70

ยาว 1,000 เมตร จ านวน 250 ลูกบาศก์

งบประมาณ

หนา้ที ่64



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
พิกัด E 0782760   N 1731761

พิกัด E 0783748  N 1731633

120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายทางบ้านห้วยส้มป่อย- คุ้มร่องแร่ — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุก สายทางบ้านห้วยส้มป่อย - บ้านโป่งเกต (สภาพเดิมถนนลูกรัง ขนาด คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 คุ้มร่องแร่  บ้านโป่งเกต   หมู่ท่ี 7 กว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม.) จ านวน 500 ลบ.ม. ร้อยละ 70

121 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายทางบ้านห้วยส้มป่อย-บ้านท่าชวน — 200,000 — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุก สายทางบ้านห้วยส้มป่อย - (สภาพเดิมถนนลูกรัง ขนาด 6 ม. ยาว คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านท่าชวน 900 ม.) จ านวน 270 ลบ.ม. ร้อยละ 70

หมู่ท่ี 7

122 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ -คุ้มตาน้อย - — 300,000 — — 300,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุกบดอัดอัดแน่น บ้านโนนสมบรณ์- วังรัง  สภาพเดิมตามถนนลูกรัง กว้าง 4  ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

คุ้มตาน้อย - วังรัง หมู่ท่ี 10 ยาว 1,650 เมตร จ านวน 400 ลบ.ม. ร้อยละ 70

พิกัด E 0788778   N 1729109

พิกัด E 0787821  N 17279677

123 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายทองพลู-ถึงบ้านนางสาวมาลินี 500 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 10 ร้อยละ 70

124 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง — — — 200,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากถนนลาดยาง- บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 500 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

125 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะ — — — 300,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซับน้ าใส- บ้านวังกุง  หมู่ท่ี 11 ทาง  3 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

126 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจาก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระยะ — — — — 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซับน้ าใส- ท่าศิลา-ท่าบอน  ม.11 ทาง  3 กิโลเมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

งบประมาณ
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127 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก จากจุดคุ้มนายเสมอ กล้ารอด - คุ้มหินร่อง — — — — 100,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากคุ้มนายเสมอ กล้ารอด - คุ้มหินร่อง กว้าง 4 ม. ยาว 1,500   ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 12 ร้อยละ 70

128 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   769   ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านท่ากูบ พิกัดเร่ิมต้น  E 791796   N 1731931 คมนาคมสะดวก สะดวกในการคมนาคม

_ ซอยหน้า รพสต. ท่ากูบ  หมู่ท่ี 1 พิกัดส้ินสุด  E 791967  N  1733946 ร้อยละ 70

129 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,093   ม.   กว้าง   4  ม. — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายท่ากูบ- ท่าช้าง  หมู่ท่ี 1 พิกัดเร่ิมต้น  E 791796   N 1731931 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พิกัดส้ินสุด  E 791967  N  1733946 ร้อยละ 70

130 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   939  ม.   กว้าง   4  ม. — — 200,000 — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายท่ากูบ - หนองคร้อ พิกัดเร่ิมต้น  E 792900   N 11729439 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 (นา นายมงคล)   หมู่ท่ี 1 พิกัดส้ินสุด  E 793472  N  1729986 ร้อยละ 70

131 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,594  ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายท่ากูบคุ้มฟ้าสีทอง พิกัดเร่ิมต้น  E 792568   N 1730110 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

_หนองผือ - ถนนสายท่ากูบ - ท่าช้าง หมู่ท่ี 1 พิกัดส้ินสุด  E 791789  N  1731549 ร้อยละ 70

132 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   4,039   ม.   กว้าง   4  ม. — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายท่ากูบ (ซับสะเดา) พิกัดเร่ิมต้น  E 789709  N 1733153 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - หนองเกด  หมู่ท่ี 1 พิกัดส้ินสุด  E 792014  N  1734101 ร้อยละ 70

133 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว 4,320 กว้าง 4 ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนวังขอนสัก พิกัดเร่ิมต้น  E 790288  N 1731692 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(ทางโค้งโนนสมบูรณ์) - ซับสะเดา- วังกุง หมู่ท่ี 3 พิกัดส้ินสุด  E 787886  N  1734981 ร้อยละ 70

134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว  780   กว้าง  4   ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรังถนนบ้านพ่อพิมพา - พิกัดเร่ิมต้น  E 789388  N 1732044 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ถนนกังหันลม (บ้านวังขอนสัก) หมู่ท่ี 3 พิกัดส้ินสุด  E 789186 N  1732669 ร้อยละ 70

งบประมาณ
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135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว 2,400  ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรังถนนซอยหน้าวัดวังขอนสัก พิกัดเร่ิมต้น  E 788899  N 1732069 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 -(หนองรัง- ดงเข) -ถนนสร้างใหม่ หมู่ท่ี 3 พิกัดส้ินสุด  E 787870  N  1733638 ร้อยละ 70

136 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,503  ม.   กว้าง   4  ม. — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายวัดวังขอนสัก - วังตอ พิกัดเร่ิมต้น  E 7825804  N 1731851 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 3 พิกัดส้ินสุด  E 770907 N  1733485 ร้อยละ 70

137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   3,670  ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนวังกุง - ซับปลาฝา พิกัดเร่ิมต้น  E 786906  N 1735446 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - วังเด่ินบ้านซับใส หมู่ท่ี 4 พิกัดส้ินสุด  E 785724  N  1737885 ร้อยละ 70

138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   5,523  ม.   กว้าง   4  ม. — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนวังกุง- วังเด่ิน พิกัดเร่ิมต้น  E 787664  N 1735538 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 -คุ้มซับน้ าใส-เขตท่าบอน หมู่ท่ี 4 พิกัดส้ินสุด  E 786433  N  1739166 ร้อยละ 70

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,058  ม.   กว้าง   4  ม. — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

 ถนลูกรัง ถนนเส้นเมรุ-เขาวง หมู่ท่ี 4 พิกัดเร่ิมต้น  E 787412  N 1735861 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พิกัดส้ินสุด  E 787934  N  1737657 ร้อยละ 70

140 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   5,563  ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง  ถนนทางเข้าบ้านวังรัง พิกัดเร่ิมต้น  E 787544   N 1727998 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - หนองนกเขียน  หมู่ท่ี 4 พิกัดส้ินสุด  E 790310  N  1725540 ร้อยละ 70

141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   4,355  ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง  ถนนบ้านนายจรัส - ซับสายออ พิกัดเร่ิมต้น  E 783874  N 1732979 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

_ ถ้ ากระทุน- ซับปลาฝา พิกัดส้ินสุด  E 785401  N  1735725 ร้อยละ 70

142 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   354  ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านซับสายออ หมู่ท่ี 5 พิกัดเร่ิมต้น  E 783689    N 1733127 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พิกัดส้ินสุด  E 783355  N  173396 ร้อยละ 70
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143 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,158   ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนซับสายออ - นาพ่ีใจ  หมู่ท่ี 5 พิกัดเร่ิมต้น  E 788922  N 1732026 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

พิกัดส้ินสุด  E 788308  N  1731546 ร้อยละ 70

144 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,034  ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายบ้านช่างทิน พิกัดเร่ิมต้น  E 783188  N 1731675 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - วัดซับสายออ หมู่ท่ี 5 พิกัดส้ินสุด  E 770907 N  1733485 ร้อยละ 70

145 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   3,383 ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง  ถนนสายห้วยส้มป่อย-ร่องแร่ พิกัดเร่ิมต้น  E 791922   N 1728683 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 7 พิกัดส้ินสุด  E 792488  N  1725569 ร้อยละ 70

146 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   2,413 ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายฟาร์มหมูท่ากูบ พิกัดเร่ิมต้น  E 791962   N 1728198 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 -  ห้วยส้มป่อย (ดอนคนิง) หมู่ท่ี 7 พิกัดส้ินสุด  E 794036  N  1728309 ร้อยละ 70

147 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว    2,944   ม.   กว้าง   4  ม. — 200,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนห้วยส้มป่อย - ท่าชวน พิกัดเร่ิมต้น  E 791936   N 1728718 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 7 พิกัดส้ินสุด  E 787814  N  1727964 ร้อยละ 70

148 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   5,494  ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ พิกัดเร่ิมต้น  E 783145    N 1732806 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 9 พิกัดส้ินสุด  E 783078  N  1732210 ร้อยละ 70

149 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว 3,975 ม. กว้าง 4  เมตร — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนโนนสมบูรณ์ พิกัดเร่ิมต้น  E 790419  N 1730834 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(บ้านขายหมูนางอ๋อย) พิกัดส้ินสุด  E 788221 N  1728327 ร้อยละ 70

 - คุ้มฝากน้ า-ท่าชวน(คุ้มพ่อน้อย) หมู่ท่ี 10 

150 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,074 ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนสายหน้า อบต.ท่ากูบ พิกัดเร่ิมต้น  E 790506   N 1729737 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 - สันอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 10 พิกัดส้ินสุด  E 791620  N  1730196 ร้อยละ 70
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
151 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,733 ม.   กว้าง   4  ม. — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนวังอุดม - วัดถ้ ากระทุน พิกัดเร่ิมต้น  E 786119   N 1731854 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 -หินร่อง  หมู่ท่ี 12 พิกัดส้ินสุด  E 786465  N  1730624 ร้อยละ 70

152 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   1,115   ม.   กว้าง   4  ม. — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรังถนนคุ้มพ่อเสมอ กล้ารอด พิกัดเร่ิมต้น  E 785885   N 1730430 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

 (หินร่องวังอุดม)  หมู่ท่ี 12 พิกัดส้ินสุด  E 785343  N  1731380 ร้อยละ 70

153 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ยาว   914  ม.   กว้าง   4  ม. — — 200,000 — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลูกรัง ถนนซอยวังปลาดุก พิกัดเร่ิมต้น  E 787099   N 1731480 คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

บ้านวังอุดม หมู่ท่ี 12 พิกัดส้ินสุด  E 787476  N  1730803 ร้อยละ 70

154 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก สายทางบ้านวังกุง-ว้ าดงเข-บ้านวังขอนสัก — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หินคลุก สายทางบ้านวังกุง (สภาพเดิมถนนลูกรัง ขนาด 4 ม. ยาว คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

  - วัดถ้ าดงเข-บ้านวังขอนสัก  หมู่ท่ี 4 3,600 ม.) จ านวน 450 ลบ.ม. ร้อยละ 70

พิกัดเร่ิมต้น  E 0788009 N 1731512

พิกัดส้ินสุด  E 0787889  N 1734855

155 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านท่ากูบ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย — — — — 50,000         มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

สายหนองเกต-นา นายเดช  หมู่ท่ี 1 และกัดเซาะถนน จ านวน 1 จุด คมนาคมท่ีสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ข้ึน ร้อยละ 70

156 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน 3Q 0.40 ม — — — — 265,000 มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

คสล. บ้านท่ากูบ  หมู่ท่ี 1 และกัดเซาะถนน จ านวน 122 ท่อน แลละวางท่อระบายน้ า คมนาคมสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

คสล. ช้ัน 3Q 0.60  ม. จ านวน 59 ท่อน ร้อยละ 70

และบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก จ านวน 23 บ่อ

157 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคุ้มบ้านแม่แสวงเพ่ือประชาชนจะได้มีระบบ — — — — 100,000       หมู่บ้าน มีระบบ ระบบระบายน้ าในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ระบายน้ าท่ีดี ระบายน้ าท่ีดี ดีข้ึน  

งบประมาณ
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158 โครงการวางท่อระบายน้ าตามถนนภายใน เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังและกัด ตามถนนในหมู่บ้านโป่งเกต จ านวน 10 จุด — — — — 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้มี กองช่าง

หมู่บ้านโป่งเกตุ  หมู่ท่ี 2 เซาะถนนส าหรับ ประชาชน ได้มี ระบบรายน้ าท่ีดี 

การอุปโภค-บริโภค และ ระบบระบายท่ีดีข้ึน

การเกษตรกรรมครัวเรือน

159 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ าภายใน เพ่ือขุดร่องระบายน่ า ประชาชนมีร่องระบายน้ าท่ีดี — 200,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชนได้มี กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ประชาชน ได้มี ระบบรายน้ าท่ีดี 

ระบบระบายท่ีดีข้ึน

160 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านวังกุง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านวังกุง — — — — 50,000         มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 4 และกัดเซาะถนน จ านวน 10 จุด คมนาคมท่ีสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ข้ึน ร้อยละ 70

161 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย — — — — 100,000 มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

บ่อพักภายในหมู่บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 7 และกัดเซาะถนน จ านวน 10 จุด คมนาคมสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

ร้อยละ 70

162 โครงการวางท่อระบายน้ าในหมู่บ้านวังรัง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ตามถนนในหมู่บ้านวังรัง จ านวน 10 จุด — — — — 200,000 มีถนนส าหรับการ เป็นท่อระบายน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 8 และกัดเซาะถนน คมนาคมสะดวก ลดการกัดเซาะของถนน

163 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าริมทาง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะถนน สร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน — 150,000 — — — มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 และน้ าท่วมขัง หมู่บ้านซับสมบูรณ์ ระยะทาง 300 ม. คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

ร้อยละ 70

164 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — — — — 150,000       ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 1 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

165 โครงการขุดสระโป่ง บ้านโป่งเกตุ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 150,000     — — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
166 โครงการขุดลอกสระน้ าวัดบ้าน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระน้ าบ้านโป่งเกตเพ่ือกักเก็บ — — — — 10,000         ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

วัดบ้านโป่งเกต หมู่ท่ี 2 เกษตร และอุปโภค-บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

167 โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — — 100,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-

อย่างเพียงพอ บริโภค อย่างพียงพอ

168 โครงการขุดลอกคลองจากถนนหลัก เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — — — — 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ถึง ห้วยโปงพัชรี หมู่ท่ี 4 และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค 

อย่างเพียงพอ อย่างพียงพอ

169 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — 150,000      — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ  หมู่ท่ี 5 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

170 โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — — — — 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ของหมู่บ้านซับสายออ หมู่ท่ี 5 และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค 

อย่างเพียงพอ 

171 โครงการขุดสระสาธาณะประโยชน์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในเกษตร พ้ืนท่ี 1 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. — — — — 40,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านท่าชวน หมู่ท่ี 6 และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

172 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — 150,000      — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 6 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

173 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — — — — 150,000       ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 7 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

หนา้ที ่71
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174 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — — — — 150,000       ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 8 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

175 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — — — 150,000     — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 9 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

176 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระน้ าบ้านโป่งเกตเพ่ือกักเก็บ — — 150,000     — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 เกษตร และอุปโภค-บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

177 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร — 150,000      — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

178 โครงการขุดลอกล าห้วยซับปลากร่ัง เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกล าห้วยซับปลากร่ัง — — — 150,000     — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

179 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร - - - - 150,000       ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 11 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

180 ขุดขยายสระน้ าบ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 11 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดขยายสระน้ าบ้านซับน้ าใส หมู่ 11 - - - - 30,000         ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

คุ้มหินดาด เกษตร และอุปโภค-บริโภค ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

181 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระน้ าบ้านซับน้ าใสเพ่ือกักเก็บ - 10,000        - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 11 เกษตร และอุปโภค-บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

คุ้มหินดาด อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

182 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระน้ าบ้านโป่งเกตเพ่ือกักเก็บ - - 10,000        -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 11 เกษตร และอุปโภค บริโภค น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

คุ้มซับปลาฝา อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

งบประมาณ

หนา้ที ่72



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
183 โครงการขุดสระน้ าในพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ พ้ืนท่ี 100 ตารางวา ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร - - - - 150,000       ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 12 เกษตร และอุปโภค-บริโภค ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

184 โครงการขุดขยายสระน้ าประปาหมู่ เพ่ือประชาชนจะได้ใช้น้ า ขนาดกว้าง 45 เมตร - - 100,000 - — ร้อยละ 70 ประชาชน ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองช่าง

บ้านวังรัง หมู่ท่ี 8 ยาว   70  เมตร ชนมีน้ า มีน้ าประปาใช้ ท่ีเพียงพอ 

185 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่ากูบ เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านท่ากูบ คุม้หินกอง — — — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

หมู่ 1 คุ้มหินกอง และ อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

186 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งเกต — 100,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านโป่งเกต หมู่ท่ี 2 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง บริเวณหอประปา ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

187 โครงการเจาะบ่อบาดาล ป่ันน้ าด้วยพลังงาน เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ 100,000     — — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 2 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

188 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังกุง — — — — 100,000       ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านวังกุง  คุ้มหนองไม้เปราะ หมู่ท่ี 4 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง คุ้มหนองไม้เปราะ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

189 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสมบูรณ์ — 100,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 และอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง บริเวณหอประปา ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุโภค-บริโภค

บริเวณหอประปา อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

190 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านซับน้ าใส - - - - 100,000       ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านซับน้ าใส หมู่ 11 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง คุ้มซับน้ าใส ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

คุ้มซับน้ าใส อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

191 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตร และ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านซับน้ าใส - 100,000      - - — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

บ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 11 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง คุ้มหินดาด ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

คุ้มหินดาด อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

งบประมาณ

หนา้ที ่73



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
192 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าท าการเกษตรและ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังอุดม — — — — 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือการ กองช่าง

 คุ้มหินร่อง หมู่ท่ี 12 อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง คุ้มหินร่อง ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

193 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคุ้ม เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีข้ึน มีรางระบายน้ าท่ีดีข้ึน 500,000 — — — — ร้อยละ 70 ประชาชน

สายทางพัฒนา หมู่ท่ี 3 การระบาย มีน้ าใช้เพียง กองช่าง

น้ าดีข้ึน พอ 

194 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีข้ึน กว้าง    2.40     เมตร — — 150,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ล าห้วยม่วง (ท่ีนายทวี)  หมู่ท่ี 3 ยาว      6    เมตร การระบาย มีน้ าใช้เพียง ช่าง

น้ าดีข้ึน พอ 

195 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะ สายทางเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ 5 — — — — 300,000       ร้อยละ 70 ประชาชน กองช่าง

บ้านซับสายออ หมู่ท่ี 5 ถนน ซอย 1 กว้างเฉล่ีย 1.80 x 1.50 เมตร ได้มีน้ าใช้ มีน้ าใช้เพียง

อย่างเพียงพอ พอ 

196 โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะถนนก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์สข้ามห้วยหินแตก — 70,000 — —  ร้อยละ 70 ประชาชน กองช่าง

บ้านท่าชวน หมู่ท่ี 6 3 ช่อง ได้มีน้ าใช้ มีน้ าใช้เพียง

อย่างเพียงพอ พอ 

197 โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะถนนก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สข้ามห้วยม่วง — — — 500,000 — ร้อยละ 70 ประชาชน กองช่าง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 2  ช่อง ได้มีน้ าใช้ มีน้ าใช้เพียง

อย่างเพียงพอ พอ 

198 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือการระบายน้ าท่ีดีข้ึน กว้าง    2.40     เมตร 150,000 - - - — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ล าห้วยปากแฮด หมู่ท่ี 11 ยาว      6    เมตร การระบาย มีน้ าใช้เพียง ช่าง

น้ าดีข้ึน พอ 

199 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — — — — 60,000         ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 1 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ  แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

งบประมาณ

หนา้ที ่74



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
200 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — — 60,000       — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบหมู่ท่ี 2 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

201 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — — — 60,000       — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบหมู่ท่ี 3 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

202 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้ว 60,000       — — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

203 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — 60,000        — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 5 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

204 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — — 60,000       — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 6 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

205 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — 60,000        — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 7 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

206 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — — — — 60,000         ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 8 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

207 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — — — 60,000       — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 9 ใช้งานได้ตามปกติ ท่ีไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

208 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — — — — 60,000         ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ หมู่ท่ี 10 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

งบประมาณ

หนา้ที ่75



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
209 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี - - - - 60,000         ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

210 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือให้บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี ซ่อมแซมบ่อบาดาลท่ีมีอยู่แล้วในเขตพ้ืนท่ี — — — — 60,000         ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการ กองช่าง

หมู่ท่ี  12 ต าบลท่ากูบใช้งานได้ตามปกติ ต าบลท่ากูบ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

211 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด คุ้มฟ้าสีทอง 100,000 — — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

 คุ้มฟ้าสีทอง หมู่ 1 และอุปโภค-บริโภค หมู่ 1 ได้มีน้ าใช้ เกษตรและอุโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

212 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตรซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด — — 100,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 และอุโภค-บริโภค บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 มีน้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน ในการเกษตร และ

อุปโภค-บริโภค

213 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตรซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าล้น บ้านวังขอนสัก — — — — 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 และอุโภค-บริโภค หมู่ 3 มีน้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน ในการเกษตร และ

อุปโภค-บริโภค

214 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตรซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 4 — 100,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านวังกุง หมู่ท่ี 4 และอุปโภค-บริโภค บ้านวังกุง มีน้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน เกษตร และอุปโภค-บริโภค

215 โครงกาปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าหมู่4 เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าหมู่4 — — — — 200,000 ร้อยละ 70 สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ กองช่าง

แล้ง เพ่ือเป็นแหล่งน้ าต้นทุน มีน้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน อุปโภค-บริโภคอย่าง

ส าหรับการอุปโภค-บริโภค และ เพียงพอ

การเกษตรกรรมครัวเรือน

งบประมาณ

หนา้ที ่76



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
216 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตรซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 6 — — — — 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าเพ่ือใช้ท าการ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ล าห้วยหินแตก และอุปโภค-บริโภค ล าห้วยหินแตก มีน้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน เกษตรและอุปโภค-บริโภค

217 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าลาด เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตรซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ท่ี 7 — — — — 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี 7 และอุปโภค-บริโภค บ้านห้วยส้มป่อย มีน้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน เกษตร และอุปโภค-บริโภค

218 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คันดินฝาย เพ่ือป้องกันการพังทลายของ ปรับปรุง ซ่อมแซม คันดินฝายก้ันน้ า — — — — 200,000 ร้อยละ 70 สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ กองช่าง

ก้ันน้ าบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 คันดินสันฝายบ้านซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 9 มีน้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน ในการอุปโภค-บริโภค

219 โครงการปรับปรุงฝายก้ันน้ าเพ่ือใช้ประปา เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตรซ่อมแซม ปรับปรุง ฝายก้ันน้ า หางล าห้วย — 100,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

และการเกษตรหางล าห้วยม่วง หมู่ท่ี 10 และอุโภค-บริโภค ม่วง มีน้ าใช้เพ่ิมมากข้ึน เกษตร และอุโภค-บริโภค

220 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคันดินอ่าง เพ่ือประชาชนจะได้มีน้ าใช้ กว้าง   5      เมตร — — — — 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

เก็บน้ าห้วยส้มป่อย  หมู่ท่ี 10 อย่างเพียงพอ ยาว      30  เมตร มีได้ช้ าน้ า ได้มีน้ าใช้ ช่าง

221 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ า เพ่ือชะลอน้ าไว้ใช้ในการเกษตรซ่อมแซม ปรับปรุงฝายน้ าลาด หมู่ 12 — 100,000 — — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

ลาดบ้านวังอุดม หมู่ท่ี 12 และอุปโภค-บริโภค บ้านวังอุดม ประชาชนมีน้ า เกษตร และอุปโภค- บริโภค

ใช้เพ่ิมมากข้ึน

222 โครงการก่อสร้างลานตาก เพ่ือใช้เป็นลานตากผลผลิต กว้าง 16.00 ม.  ยาว 16.00 ม. — — 500,000     — — ร้อยละ 70 ประชาชนมีท่ีตากพืชผล กองช่าง

อเนกประสงค์บ้านท่ากูบ หมู่ 1 ทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ประชาชนได้ ทางการเกษตร

ใช้ลานตาก

223 โครงการก่อสร้างลานตาก เพ่ือใช้เป็นลานตากผลผลิต ก่อสร้างลานตาก — — — 500,000     — ร้อยละ 70 ประชาชนมีท่ีตากพืชผล

หมู่ท่ี 2 ทางการเกษตร ประชาชน ได้ใช้ ทางการเกษตร

ประโยชน์ 

224 โครงการก่อสร้างลานตาก เพ่ือใช้เป็นลานตากผลผลิต กว้าง 16.00 ม.  ยาว 16.00 ม. — 150,000      —  - — ร้อยละ 70 ประชาชนมีท่ีตากพืชผล กองช่าง

อเนกประสงค์บ้านวังกุง หมู่ท่ี 4 ทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ประชาชนได้ ทางการเกษตร

ใช้ลานตาก

225 โครงการก่อสร้างลานตากอเนกประสงค์ เพ่ือใช้เป็นลานตากผลผลิต กว้าง 16.00 ม.  ยาว 16.00 ม. — — —  - 150,000       ร้อยละ 70 ประชาชนมีท่ีตากพืชผล กองช่าง

บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 ทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ประชาชนได้ ทางการเกษตร

(  หน้าบ้านนางรุ่งอรุณ  เหล็กมา) ใช้ลานตาก

งบประมาณ
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226 โครงการก่อสร้างลานตาก เพ่ือใช้เป็นลานตากผลผลิต กว้าง 16.00 ม.  ยาว 16.00 ม. - 150,000      - - — ร้อยละ 70 ประชาชนมีท่ีตากพืชผล กองช่าง

อเนกประสงค์บ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 11 ทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ประชาชนได้ ทางการเกษตร

ใช้ลานตาก

227 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือต้องการให้ประชาชมีสุขภาพก่อสร้างลานกีฬา — — — — 379,000       ร้อยละ 70 ประชาชมีสุขภาพแข็งแรง กองช่าง

 บ้านโป่งเกต หมู่ท่ี 2 แข็งแรงและป้องกันปัญหายา ประชาชนได้ และป้องกันปัญหายา

เสพติด ใช้ประโยชน์ เสพติด

228 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือประชาชนจะได้มีสนามกีฬาตีเส้นสนามกีฬา — — 200,000 — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ชุมชนศาลากลางบ้าน หมู่ท่ี 4 ในหมู่บ้าน ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ได้ใช้สนาม มีสถานท่ีออก ช่าง

ให้ราษฎร กีฬา ก าลังกาย

229 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน — — — — 200,000       ศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานท่ีจัด กองช่าง

บ้านซับสายออ หมู่ท่ี 5 ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซับสายออ จ านวน 1 หลัง  1 หลัง กิจกรรม

230 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน - - - - 200,000       ศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานท่ีจัด กองช่าง

บ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 11 ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซับน้ าใส จ านวน 1 หลัง 1 หลัง กิจกรรม

231 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย — 20,000        — — — ประชาชนได้รับข่าวสาร ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

ภายในหมู่บ้านวังอุดม หมู่ท่ี  12 สารอย่างท่ัวถึง บ้านวังอุดม หมู่ 12 ท่ีดีข้ึน อย่างท่ัวถึง

232 โครงการขยายเสียงตามสายในหมู่บ้าน เพ่ือประชาชนได้รับข่าวสาร วางสายล าโพง 3,000 ม. — — 20,000       — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ท่ากูบ ม.1 ท่ีเร็วข้ึน ติดต้ังล าโพง 12  ชุด ของประชาชน ได้รับข่าว ช่าง

พร้อมเคร่ืองขยายเสียง สารท่ีเร็ว

233 โครงการปรับปรุงขยายเสียงตามสาย เพ่ือประชาชนมีเสียงตามสาย ประชาชนมีเสียงตามสาย — — — — 100,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ท่ีดีข้ึน ชัดเจนข้ึน  สารชัดเจน 

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
234 โครงการ ปรับปรุงและขยายระบบเสียงตาม เพ่ือประชาชนมีเสียงตามสาย ประชาชนมีเสียงตามสาย — — — — 100,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง

สายจากทางเข้าถึงหมู่บ้านวังรัง  หมู่ท่ี 8 ท่ีดีข้ึน ชัดเจนข้ึน  สารชัดเจน 

235 โครงการขยายเสียงตามสายจากบ้าน เพ่ือประชาชนได้รับข่าวสาร วางสาย2,000 ม. 150,000 — — — — ร้อยละ 70 ประชาชน กอง 

ผู้ใหญ่บ้าน ถึง คุ้มอ่าง  หมู่ท่ี 10 อย่างท่ัวถึง ติดต้ังล าโพง  6 ชุด ของประชา ได้รับข่าว ช่าง

พร้อมติดต้ังขยายเสียง ชน สารท่ีเร็ว

236 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ท่ี 11 เพ่ือประชาชนได้รับข่าวสาร ประชาชนได้รับข่าวสาร - - 150,000 - — ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง
-จากท่ีท าการก านัน-คุ้มใต้พัฒนา ท่ีเร็วข้ึน ได้รับฟังเสียง สารชัดเจน 
-ท่ีท าการก านัน-คุมหินดาด ตามสายท่ี

-ท่ีท าการก านัน – คุ้มซับน้ าใส ขชัดเจน

237 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย — — — — 60,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

เสียงตามสาย หมู่ 1 สารอย่างท่ัวถึง ประชาขนได้รับ อย่างท่ัวถึง

ข่าวสารท่ีดีข้ึน

238 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายทุกหมู่ — — — — 60,000         ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

หมู่ท่ี 2 สารอย่างท่ัวถึง บ้านในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ ประชาขนได้รับ อย่างท่ัวถึง

ข่าวสารท่ีดีข้ึน

239 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย — — — — 60,000          ประชาชนได้ฟัง ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

เสียงตามสาย หมู่ท่ี 4 สารอย่างท่ัวถึง ภายในหมู่บ้าน ข่าวสาร ชัดเจนข้ึน อย่างท่ัวถึง

240 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพ่ือประชาชนมีเสียงตามสาย ประชาชนมีเสียงตามสาย — — — — 150,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5 ท่ีดีข้ึน ชัดเจนข้ึน  สารชัดเจน 

241 โครงการปรับปรุงขยายเสียงตามสาย เพ่ือประชาชนมีเสียงตามสาย ประชาชนมีเสียงตามสาย — 100,000 — — — เสียงตามสาย ประชาชนได้รับข่าว กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ท่ีดีข้ึน ชัดเจนข้ึน  สารชัดเจน 

242 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย — — — — 60,000         ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

เสียงตามสาย  หมู่ท่ี 7 สารอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 7 ข่าวสารท่ีชัดเจนข้ึน อย่างท่ัวถึง

243 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย — — — — 60,000         ประชาชน ได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

เสียงตามสาย หมู่ท่ี 8 สารอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 8 ข่าวสาร ดีข้ึน อย่างท่ัวถึง

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
244 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย — — — — 60,000         ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

เสียงตามสาย หมู่ท่ี 9 สารอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 9 ข่าวสารท่ี ดีข้ึน อย่างท่ัวถึง

245 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย — — — — 60,000         ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

เสียงตามสาย  หมู่ท่ี 10 สารอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 10 ข่าวสาร ท่ีดีข้ึน อย่างท่ัวถึง

246 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย 60,000       — — — — ประชาชน ได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

เสียงตามสาย  หมู่ท่ี 11 สารอย่างท่ัวถึง ข่าวสาร ท่ีดีข้ึน อย่างท่ัวถึง

247 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าว ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย 100,000     — — — — ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

เสียงตามสาย บ้านวังอุดม  หมู่ท่ี 12 สารอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 12 ข่าวสาร ดีข้ึน อย่างท่ัวถึง

รวม   248   โครงการ 6,500,700 11,400,600 7,293,700 5,265,500 17,472,300

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง 50,000          50,000        50,000         50,000         50,000         จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ ส านักปลัด

และส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และ ในการปฏิบัติงาน โครงการ พนักงานใน อบต. มีคุณธรรม

ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร คณะผู้บริหาร จริยธรรม และมีความซ่ือสัตย์

สมาชิกภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล ในการปฏิบัติหน้าท่ี

และพนักงานจ้าง

รวม                 1       โครงการ 50,000   50,000  50,000   50,000   50,000   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.1 แผนงานท่ัวไป 
งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ต้ังจุดตรวจและจุดบริการประชาชน 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       จ านวนคร้ังท่ีต้ัง ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัด

อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลส าคัญ ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน จุดตรวจ และ และได้รับความปลอดภัย

ท่ีสัญจรไป-มา บนถนน จุดบริการประชาชน ในการสัญจรไป-มา

2 โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เพ่ือจัดต้ังและเตรียมความ จัดอบรม จัดต้ัง 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ผู้เข้ารับการอบรม อปพร.มีความพร้อม ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดต้ัง พร้อมส าหรับการปฏิบัติ มีความสามารถ  และ

งานป้องกันฯ ทักษะในการปฏิบัติงาน

3 โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เพ่ือทบทวนและเตรียมความ จัดอบรม ทบทวน อปพร. 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จัดอบรม 1 คร้ัง/ปี อปพร.มีความพร้อม ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร ทบทวน พร้อมส าหรับการปฏิบัติ มีความสามารถ  และ

งานป้องกันฯ ทักษะในการปฏิบัติงาน

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ  -เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน  -เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน 150,000       150,000       150,000       150,000       150,000       ฝึกซ้อมแผน 1 คร้ัง/  -บุคลากรมีความพร้อม ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย  พร้อมปฏิบัติ บุคลากรและระบบปฏิบัติการ และบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. ปี และเข้าใจในบทบาทหน้า

ให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจ  -สมาชิก อปพร.สังกัด อบต.ท่ากูบ ท่ีและความรับผิดชอบ

บาทบาทและความช านาญ และมีความช านาญใน

ในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทา

 -เพ่ือให้มีความพร้อมในการ สาธารณภัย

ปฏิบัติงานหน้าท่ีป้องกัน และ  -อปพร. และเจ้าหน้าท่ี

บรรเทาสาธารณภัย ท่ีเก่ียวข้องมีความพร้อม

ในการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติ เพ่ือความสะดวกในการ จัดซ้ือชุดอุปกรณ์  100,000       100,000       100,000       1 คร้ัง/ปี มีวัสดุ  อุปกรณ์ ในการ ส านักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงาน ป้องกันฯ อย่างเพียงพอ

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานป้องกัน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จ านวนคร้ัง สามารถป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

และหมอกควัน ของประชาชน และแก้ไขปัญหาไฟป่า ท่ีเกิดไฟป่า ปัญหาไฟป่าในพ้ืนท่ีได้

7 โครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ส านักปลัด

อาญชญากรรม หาข่าว ก่ียวกับการป้องกัน จ านวน 12 หมู่บ้าน จ านวน 12 หมู่บ้าน หาข่าว ก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรม

8 โครงการรณรงคต่อต้านยาเสพติด เพ่ืออุดหนุนให่แก่ท่ีท าการ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         ประชาชนในพ้ืนท่ี xประชาชนห่างไกลยาเสพติด 

ปกครองอ าเภอซัยใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จ านวน 12 หมู่บ้าน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

หนา้ที ่82



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ อุดหนุนอ าเภอซับใหญ่ในการ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ฝึกซ้อมแผน 1 คร้ัง/  -บุคลากรมีความพร้อม ส านักปลัด

ส าหรับโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ฝีกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา อ าเภอซับใหญ่ ปี และเข้าใจในบทบาทหน้า

บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย ท่ีและความรับผิดชอบ

และมีความช านาญใน

การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 -ประชาชนมีความเช่ือ

ม่ันและม่ันใจในความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพ่ิมมากข้ึน

10 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไข รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1  คร้ัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปัญหา อุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาล ปลอดภัย ในการใช้ถนน

อุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาล ปีใหม่
ปีใหม่

11 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือณรงค์ป้องกันและแก้ไข ณรงค์ป้องกันและแก้ไข 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1  คร้ัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปัญหา  อุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหา  อุบัติเหตุบนท้องถนน ปลอดภัย ในการใช้ถนน

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ 
12 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการสู่เพ่ือ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการสู่เพ่ือ อุดหนุน อบต.ซับใหญ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1  คร้ัง ร้อยละ 70 ส านักปลัด 

เอาชนะยาเสพติด อ าเภอซับใหญ่ เอาชนะยาเสพติด อ าเภอซับใหญ่ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

(ศป.ปส.อ.ซับใหญ่ ) 

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จัดหาน้ าให้กับประชาชนท่ีได้รับ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ร้อยละของ ประชาชนมีน้ าอุปโภค- ส านักปลัด

ภัยแล้ง ของประชาชน ความเดือดร้อนในเขตต าบลท่ากูบ จ านวนผู้ได้รับ บริโภคในฤดูแล้ง

ต าบลท่ากูบ ความช่วยเหลือ

14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จัดหาผ้าห่มกันหนาว หรือ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ร้อยละของ ประชาชนมีผ้าห่มกันหนาว ส านักปลัด

ภัยหนาว ของประชาชน เส้ือกันหนาว จ านวนผู้ได้รับ หรือเส้ือกันหนาว กอง

ความช่วยเหลือ อย่างท่ัวถึง สวัสดิการฯ

15 โครงการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เพ่ือฟ้ืนฟูพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ แหล่ง พัฒนาเพ่ิมศักยภาพ แหล่ง 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       ร้อยละ 70 ประชาชนได้มี กองช่าง

เก็บกักน้ า และเตรียมมาตรการรองรับ เก็บกักน้ า และเตรียมมาตรการรองรับ ประชาชน ได้มี น้ าใช้อย่างพอเพียง 

สถานการณ์น้ าในฤดูฝน สถานการณ์น้ าในฤดูฝน น้ าใช้อย่างเพียง

พอ 

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพ่ืออบรมชุดดปฏิบัติการจิตอาสา จิตอาสา 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 70 จิตอาสามีความ ส านักปลัด 

จิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์การบริหาร ของผู้เข้าฝึกอบรม รู้เพ่ิมเติม 

ส่วนต าบลท่ากูบ

รวม                             16   โครงการ 

งบประมาณ
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1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพ่ือจัดหาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 4  แห่ง  1,000,000     1,000,000   1,000,000    1,000,000      1,000,000      260 วัน เด็กนักเรียนในเขต อบต. กอง

แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ. และ ท่ีได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีสุขภาพและภาวะ การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ และมีคุณค่าอย่างเพียงพอ โภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 361,200        361,200      361,200       361,200        361,200         1 แห่ง เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน กอง

สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ รับประทาน มีสุขภาพ การศึกษาฯ

อบต.ท่ากูบ ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง

3 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น สนาม เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพทักษะ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กให้แก่ 30,000          30,000        30,000         30,000          30,000          1 แห่ง เด็กมีพัฒนาการท่ีดี กอง

เด็กเล่น ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กมีความพร้อมทางด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ ท้ัง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ การศึกษาฯ

อบต.ท่ากูบ ร่างกาย  อารมณ์สังคมและสติปัญญา สังคม และสติปัญญา

4 โครงการประเมินศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ศูนย์ ได้รรับการส่งเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ 15,000          15,000        15,000         15,000          15,000          ศูนย์เด็กเล็กได้ เด็กเล็กได้รับการบริการ กอง

เด็กเล็กน่าอยู่ และพัฒนาอย่างถูกต้อง ตามหลัก รับ การพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาการครบ การศึกษาฯ

วิชาการ เป็นสถานศึกษาท่ีมี ท้ัง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์

คุณภาพตามมาตรฐาน สังคม สติปัญญา ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก   พัฒนาถูกสุข

ลักษณะ

5 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ 15,000          15,000        15,000         15,000          15,000          1 แห่ง เด็กมีความรู้นอกห้องเรียน กอง

นอกสถานท่ี ของเด็กนักเรียนใน จากประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้เก่ียวกับชีวิตของ การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ สัตว์ชนิดต่างๆ และรู้จัก

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน จัดหาส่ือการเรียนการสอนให้แก่ 140,000        140,000      140,000       140,000        140,000        รร. 6 แห่ง การเรียนการสอนมี กอง

ประชารัฐ  และสนับสนุนส่ือการเรียน การ การเรียนการสอน โรงเรียน  4แห่ง   และศูนย์พัฒนา ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การศึกษาฯ

สอนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เด็กเล็ก 1 แห่ง

7 ส่งเสริมการยกระดับทิศทางการเรียน เพ่ือมุ่งสู่การเพ่ิมคะแนน O-NET จัดการเรียนการสอนพิเศษ 30,000          30,000        30,000         30,000          30,000          กิจกรรมการ เด็กนักเรียนในเขตต าบล กอง

เรียนพิเศษ ท่ากูบ มีคะแนน O-NET การศึกษาฯ

เพ่ิมข้ึน

8 โครงการกิจกรรมวันเด็ก เพ่ือให้ความส าคัญและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 50,000          50,000        50,000         50,000          50,000          จัดกิจกรรม นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม กอง

ให้เด็กแสดงออกในทางท่ี ให้กับทุกโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขต 1 คร้ัง/ปี วันเด็กแห่งชาติ การศึกษาฯ

เหมาะสม ต าบลท่ากูบ

9 โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน  -โรงเรียน 4 แห่ง 60,000        60,000          จ านวนผู้เข้าร่วม สามารถส่ือสารกับประเทศ ส านักปลัด,

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง โครงการ เพ่ือนบ้านได้มากข้ึน กอง

ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  -ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ การศึกษาฯ

พร้อมท้ังส่ือต่างๆ

10 โครงการปรับปรุงภุมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000        100,000      100,000       100,000        100,000        ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กอง

เด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม อบต.ท่ากูบ เด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม การศึกษาฯ

แลดูสวยงาม

11 โครงการปรับปรุง ต่อเติม และ ซ่อมแซม เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ปรับปรุง ต่อเติม และ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา 100,000        100,000       100,000        จ านวนพ้ืนท่ีปรับปรุงเด็กมีสถานท่ีเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ เด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ มีสถานท่ี เด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ ต่อเติม และซ่อมแซมและปลอดภัย ไม่แออัด การศึกษาฯ

เรียนรู้ท่ีปลอดภัย ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของเด็กเพ่ือเด็กมีท่ีเรียน

ท่ีเพ่ิมข้ึน

12 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี อุดหนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 1,400,000     1,400,000   1,400,000    1,400,000      1,400,000      นักเรียนมีสุขภาพ นักเรียน วัยเรียน กอง

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ท่ากูบ มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ในการจัดซ้ืออาหารกลางวันให้แก่ สมบูรณ์ แข็งแรง มีโภชนาการท่ีดีข้ึน การศึกษาฯ

อบต.ท่ากูบ สมบูรณ์ โรงเรียน   4   แห่ง และ 1 สาขา สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 1.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ 127,350        127,350      127,350       127,350        127,350        จ านวนเด็กนักเรียน ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ กองการ

สถานศึกษา   ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ (รายหัว)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ

( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่ากูบ) (อบต.ท่ากูบ)  เป็นเงิน 76,500  บาท ท่ีได้รับการจัดสรร

2.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

เป็นเงิน 9,000 บาท

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 

 200 บาท/ปีเป็นเงิน 9,000 บาท

4.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ

300 บาท/ปี เป็นเงิน 13,500 บาท

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ

430 บาท/ปี ป็นเงิน 19,350 บาท

14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ จ านวนนักเรียน 10,000          10,000        10,000         10,000          10,000          ร้อยละของนักเรียน มีแกนน า/เยาวชนต่อต้าน กองการ

ในสถานศึกษา นักเรียนเห็นพิษภัยและโทษ กลุ่มเป้าหมาย ยาเสพติด อบายมุข ในระดับ ศึกษาฯ

ของยาเสพติด ห้องเรียน

15 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรม-จริยธรรม เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จ านวนนักเรียนใน 10,000          10,000        10,000         10,000          10,000          กิจกรรม/ปี นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กองการ

ของนักเรียน จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง โรงเรียน และค่านิยมพึงประสง์ ศึกษาฯ

ประสงค์

16 โครงการค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะ จ านวนนักเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งเกต 10,000          10,000         10,000          กิจกรรม/ปี นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กองการ

ด้านการอ่าน-การเขียน การอ่านและเขียนอย่างมี ร้อยละ 90 สามารถอ่าออก ศึกษาฯ

ประสิทธิภาพ เขียนได้

17 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานประเพณี อนุรักษ์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10,000          10,000        10,000         10,000          10,000          กิจกรรม/ปี มีการสืบสาน ประเพณี กองการ

ประเพณีอีสาน ให้คงอยู่สืบไป วัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป ศึกษาฯ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝัง จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 5,000            5,000          5,000           5,000             5,000             ร้อยละของ มีจ านวนนักเรียนท่ี กองการ

ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะหรือ จ านวนนักเรียน เป็นจิตอาสาเพ่ิมมากข้ึน ศึกษาฯ

จิตอาสาพร้อมท่ีจะช่วยเหลือชุมชน

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร เพ่ือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 19,780 19,780 19,780 19,780 19,780 ร้อยละ 70 นักเรียนมีพัฒนาการดีข้ึน กองการศึกษา

สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่า นักเรียนมีพัฒ ศาสนาและ

กูบ นาการดีข้ึน วัฒนธรรม 

รวม                     19    โครงการ 3,433,330 3,383,330 3,433,330 3,433,330 3,493,330

งบประมาณ
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1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดต้ังคณะท างานศูนย์กระจาย เพ่ือเป็นสถานท่ีให้บริการงาน อบต.ท่ากูบ 100,000     1 แห่ง มีศูนย์ให้บริการงานปศุสัตว์ ส านักปลัด

วัคซีน และรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์ ปศุสัตว์แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี

โรคระบาดสัตว์ ต าบล.ท่ากูบ ต าบลท่ากูบ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก เพ่ือรณรงค์ฉีดวัคป้องกันโรค 12 หมู่บ้าน 40,000         40,000       40,000       40,000          40,000       1 คร้ัง/ปี ไม่เกิดโรคระบาดสัตว์สู่คน กอง

โรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว ภายในต าบลท่ากูบ สวัสดิการฯ

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ

3 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และ 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการ สตรี อายุ 35 ปี ข้ึนไป 20,000         20,000       20,000       20,000          20,000       1 คร้ัง/ปี กลุ่มเป้าหมายสามารถ กอง

มะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองทุกราย ตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง สวัสดิการฯ

2. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงได้รับการ

รักษาและส่งต่อ ตามระบบ

4 โครงการรณรงค์ ป้องกัน 1. ลดอัตราความชุกชุมของยุงลาย  -แจกทรายอะเบท 50,000         50,000       50,000       50,000          50,000       1 คร้ัง/ปี ประชาชนในต าบลไม่ กอง

และควบคุมโรคไข้เลือดออก 2. ลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรค  -จัดซ้ือสารเคมีก าจัดยุงลาย ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก สวัสดิการฯ

ไข้เลือดออก อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ ประชาชน อายุ 35 ปี ข้ึนไป 100,000       100,000     100,000     100,000        100,000     1 คร้ัง/ปี กลุ่มเส่ียงได้รับการดูแล กอง

(กิจกรรมลดพุง ลดโรค เลิกบุหร่ี) ตรวจคัดกรองความเส่ียงทุกราย ในต าบลท่ากูบ และมีการปรับเปล่ียน สวัสดิการฯ

2. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงได้รับการ พฤติกรรม

รักษาและส่งต่อ ตามระบบ

6 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ และพฤติ จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ 20,000            20,000          20,000          20,000             20,000          1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ความ กอง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรรมในการป้องกันโรคท่ีถูกต้อง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้าใจเก่ียวกับโรคเอดส์ สวัสดิการฯ

2. ผู้ป่วยได้รับการดูแล และ

ติดตามเย่ียมบ้าน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.4  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุม 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ ราษฎร 12 หมู่บ้าน 20,000            20,000          20,000          20,000             20,000          1 คร้ัง/ปี มีเครือข่ายในการควบคุม กอง

โรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ควบคุมโรค ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี สวัสดิการฯ

2. เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค ต าบลท่ากูบ

3. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้

และพฤติกรรมในการ

ป้องกันโรคท่ีถูกต้อง

8 โครงการอาหารปลอดภัย 1. ร้านอาหาร/แผงลอย/ร้านช า 12 หมู่บ้าน 50,000            50,000          50,000          50,000             50,000          1 โครงการ/ปี ประชาชนได้บริโภคอาหาร กอง

ได้รับการตรวจสารปนเป้ือน ภายในต าบลท่ากูบ าหารท่ีปลอดภัย สวัสดิการฯ

ในอาหาร

2. เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค

อาหารท่ีปลอดภัยจากสาร

ปนเป้ือน

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ 1. เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต หญิงต้ังครรภ์ 20,000            20,000          20,000          20,000             20,000          1 โครงการ/ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล กอง

ในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ของมารดา อายุต่ ากว่า 20 ปี ตามเกณฑ์ สวัสดิการฯ

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจกับ

ครอบครัวและชุมชน

10 โครงการท้องไม่พร้อม เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้แก่ จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการ 20,000         20,000       20,000       20,000          20,000       1 โครงการ/ปี ลดปัญหาการต้ังครรภ์ กอง

นักเรียน นักศึกษา ในเร่ือง ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่ ก่อนวัยอันควร สวัสดิการฯ

การต้ังครรภ์  เด็กนักเรียน  นักศึกษา

11 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน และ เพ่ือให้ระบบบริการแพทย์ บริการแพทย์ฉุกเฉินแก่ 250,000       250,000     250,000     250,000        250,000     มีหน่วยบริการ ลดปัญหาการต้ังครรภ์ ส านักปลัด,

บริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ฉุกเฉินส าหรับประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชน ในต าบลท่ากูบ แพทย์ฉุกเฉิน ก่อนวัยอันควร กอง

มีประสิทธิภาพ ประจ าต าบล สวัสดิการฯ

จ านวน 1 แห่ง

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ ชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 20,000            20,000          20,000          20,000             20,000          1 คร้ัง/ปี ชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพ ส านักปลัด

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.ท่ากูบ กู้ภัยมีความพร้อมในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

13 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข อุดหนุนหมู่บ้านส าหรับการ อุดหนุนจ านวน 12 หมู่บ้านใน 240,000       240,000     240,000     240,000        240,000     ปีละ 1 คร้ัง งานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี กอง

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ เขต ต.ท่ากูบอุดหนุนหมู่บ้าน มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และ สวัสดิการฯ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ละ 20,000 บาท เข้มแข็ง

14 โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและลดอัตราการ ราษฎร 12 หมู่บ้าน 20,000         20,000       20,000       20,000          20,000       จ านวนคร้ัง/ปี ประชาชนร้อยละ98.82 กอง

ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เกิดโรคขาดสารไอโอดีนในเขต มีเกลือเสริมไอโอดีนใน สวัสดิการ

พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ ครัวเรือนเสริมการบริโภค สังคม

15 โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์ เพ่ือส ารวจข้อมูลสัตว์ จ านวนสัตว์ในต าบล 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 ร้อยละ 70 ทราบจ านวนและประเภท กองสวัสดิการ

จ านวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ ท่ากูบ จ านวนสัตว์ สัตว์ ท่ีถูกต้อง 

ท่ีแน่นแน 

16 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพ่ือป้องกันและระงับโรคติดต่อ ผู้บริหาร สมาชิก 120,000       120,000     120,000     120,000        120,000     ร้อยละ  70 โรคติดต่อ จะน้อยลง ส านักปลัด

พนักงาน ส่วนต าบล ของผู้เข้าร่วม ประชาชนจะปลอดภัย 

ประชาชนในต าบลท่ากูบ กิจกรรม มากข้ึน 

17 โครงการรักษาความสะอาดและความเป็น เพ่ือรักษาความสะอาด ผู้บริหาร สมาชิก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ  70 ประชาชน รู้ รักษา ส านักปลัด

ระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ พนักงาน ส่วนต าบล ของผู้เข้าร่วม ความสะอาด

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประชาชนในต าบลท่ากูบ กิจกรรม 

18 โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาด เพ่ือส่งเสริมและพัฒนายกระดับ ผู้บริหาร สมาชิก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  70 ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

ให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย รวมท้ัง ตลาด พนักงาน ส่วนต าบล ของผู้เข้าร่วม ท่ีดี

แนวทางขับเคล่ือนตลาดประชารัฐ ประชาชนในต าบลท่ากูบ กิจกรรม 

19 โครงการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือด าเนินการโครงการดูแล จัดอบรมอาสาสมัครบริ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  70 ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

ในระยะยาว ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระ บาลท้องถ่ิน ของผู้เข้าร่วม ท่ีดี

ยะยาว กิจกรรม 

รวม                    19     โครงการ 1,029,800 1,029,800 1,029,800 1,029,800 1,029,800

งบประมาณ
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1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม  และปรับปรุง เพ่ือให้ผู้ยากไร้ คนพิการ ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 150,000      150,000     150,000      150,000     150,000     ปีละ 5 หลัง ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัย กองช่าง

บ้านเอ้ืออาทร คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส บ้านเอ้ืออาทรในเขตพ้ืนท่ี

ได้มีท่ีอยู่อาศัย ต าบลท่ากูบ

2 โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน ค่าปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 40,000        40,000       40,000        40,000       40,000       ร้อยละ 70 ผู้สูงอายุ  คนพิดาร และ กองสวัสดิการ

ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้สูงอายุ  คนพิดาร และ ผู้ด้อยโอกาศ สังคมสง

ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส ผู้ด้อยโอกาศ มีความเป็นอยู่ดีข้ึน เคราะห์

และผู้ด้วยโอกาส มีความเป็นอยู่ดีข้ึน

3 โครงการจัดจ้างนักเรียน  นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีงานท า และมี นักเรียน  นักศึกษาในต าบลท่ากูบ 50,000        50,000        50,000       1 คร้ัง/ปี นักเรียน นักศึกษา 

ท างานช่วงปิดภาคเรียน รายได้ มีรายได้ ระหว่างเรียน ส านักปลัด

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ผู้สูงอายุในต าบลท่ากูบ 100,000      100,000     100,000      100,000     100,000     จ านวนผู้สูงอายุท่ี ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กอง

ชีวิต ท่ีดีข้ึน เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

5 โครงการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ 50,000        50,000       ร้อยละของผู้พิการ คนพิการได้รับความสะดวก กอง

ส าหรับคนพิการ คนพิการ  คนพิการ สวัสดิการฯ

6 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อาสาสมัคร หมู่บ้านละ 3 คน 30,000        30,000       30,000        30,000       30,000       1 โครงการ/ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการ กอง

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเร้ือรัง 2. เพ่ือแบ่งเบาภาระญาติในการ ติดตามดูแลและบริการ สวัสดิการฯ

ดูแล เย่ียมบ้านอย่างมีคุณภาพ

3. เพ่ือติดตาม ดูแล และ บริการ

เย่ียมบ้านอย่างมีคุณภาพ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ เพ่ือให้เด็ก สตรี และ บุคคล จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ 20,000        20,000       20,000        20,000       20,000       1 โครงการ/ปี เด็ก สตรี ได้รับการดูแล กอง

รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในครอบครัว ลดความรุนแรง ป้องกันความรุนแรง ปัญหาความรุนแรง สวัสดิการฯ

ไม่ให้เกิดปัญหา ท้ัง 12 หมู่บ้าน ไม่เกิดข้ึน

8 โครงการอบรม บ าบัด ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ผู้เสพ/ผู้ติดยา  อบรม / บ าบัด จ านวน 52,500        52,500       52,500        52,500       52,500       ร้อยละของผู้เข้ารับ การแพร่ระบาดของยา ส านักปลัด

ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการ บ าบัด ปีละ 1 คร้ัง การอบรม/บ าบัด เสพติดในพ้ืนท่ีลดลง

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ท่ีเสพ/ เพ่ือให้ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดมีงานท า ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 45,000        45,000       45,000        45,000       45,000       ร้อยละของผู้เข้ารับ ผู้ท่ีผ่านการบ าบัด มีงาน ส านักปลัด

ผู้ท่ีติดยาเสพติด ท่ีผ่านการบ าบัด และ มีอาชีพ มีรายได้ ไม่หวนกลับไป การอบรม ท ามีอาชีพ มีรายได้ ไม่หวน

ฟ้ืนฟูแล้ว เสพติดอีก กลับไปเสพยาเสพติดอีก

10 โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรี และ เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้าน อบรมให้ความรู้แก่ 50,000        50,000       50,000        50,000       50,000       จ านวนคร้ังในการ กลุ่มสตรีได้ความรู้ด้าน กอง

ครอบครัว อาชีพ ต่างๆ  และด้านอ่ืนๆ กลุ่มสตรี ต าบลท่ากูบ จัดกิจกรรม อาชีพต่างๆ และความรู้ สวัสดิการฯ

 ท่ีเก่ียวข้อง เร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เพ่ือให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในต าบลท่ากูบ 30,000        30,000       30,000        30,000       30,000       จ านวนผู้พิการท่ี ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต กอง
คุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ีดีข้ึน เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

12 โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษา นักเรียน เพ่ือช่วยเหลือทุนการศึกษา ช่วยเหลือทุนการศึกษา นักเรียน 48,000        48,000       48,000        48,000       48,000       ร้อยละ70 นักเรียน มีการเป็นอยู่ท่ีดี กอง
นักศึกษาผู้ยากไร้  นักเรียน นักศึกษาผู้ยากไร้ นักเรียนมี ข้ึน สวัสดิการฯ

คุณภาพ

13 โครงการขับเคล่ือนการจัดให้มีสภาเด็ก เพ่ือให้เด็กและเยาวชนต าบล เด็กและเยาวชนต าบลท่ากูบมี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชนต าบลท่ากูบ

และเยาวชนต าบลท่ากูบ ท่ากูบเข้มแข็ง ความเป็นผู้น าท่ีดี เด็กในต าบล มีประสิทธิภาพ ในการด าเนิน

ท่ากูบ ชีวิตท่ีดีข้ัน 

รวม                          13      โครงการ 665,500 615,500 735,500 615,000 715,500

งบประมาณ

หนา้ที ่93



1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุน เพ่ือด าเนินงานอันเป็นประโยชน์ เช่น ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ร้อยละ 70 ประชาชนีความ เป็นอยู่ กองช่าง

หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าน้ ามันอุปกรณ์ ประชาชน ท่ีดีข้ึน 

ค่าซ่อมยานพาหนะ ได้รับผลประ

ประโยชน์ 

รวม                     1           โครงการ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

 2.6  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณ

หนา้ที ่94



1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมสร้างครอบครัว เพ่ือเสริมสร้างสถาบันครอบครัว จัดอบรมให้ความรู้แก่ ครอบครัวท่ีไม่ 30,000          30,000         30,000         30,000         30,000       ร้อยละ ครอบครัว สถาบันครอบครัวมีความ กอง

อบอุ่น เข้มแข็ง ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปีท่ีผ่านมาแล้ว ท่ีเข้าร่วม เข้มแข็ง สวัสดิการฯ

2 โครงการป้องกันและ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ จัดอบรมคณะกรรมการป้องกัน และ 30,000          30,000         30,000         30,000         30,000        1 คร้ัง/ปี คณะกรรมการมีความรู้ ส านักปลัด

ปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามยาเสพติดระดับหมู่บ้าน และภูมิคุ้มกันจากยา

การรณรงค์ต่างๆ การรณรงค์ต่างๆ เสพติด

3 โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ เพ่ืออุดหนุนกองทุนแม่ของ หมู่ 1,3,6,7,8 40,000          40,000         40,000         40,000         40,000        1 คร้ัง/ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ส านักปลัด

ของแผ่นดิน แผ่นดิน มีความเข้มแข็ง

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  -เพ่ือให้พลังแผ่นดินทุก  -อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลัง 15,000          15,000         15,000         15,000         15,000       จัดกิจกรรมป้องกัน สามารถลดจ านวน ส านักปลัด

ยาเสพติดแบบบูรณาการ ภาคส่วนสามารถด าเนิน แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และแก้ไขปัญหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

การตามบทบาทหน้าท่ีและ อ าเภอซับใหญ่ ยาเสพติด ในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ

มีศักยภาพในการร่วมป้อง  - จัดกิจกรรมป้องกัน  และ ปีละ 1 คร้ัง

กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด

 -เพ่ือลดจ านวนผู้เสพ/ ปีละ 1 คร้ัง

ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี

5 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและแก้ไข ประชาชนในต าบลท่ากูบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  1 คร้ัง/ปี ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด

6 โครงการอบรมเพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ี เพ่ือสร้างทัศนคติและจิต ประชาชนในต าบลท่ากูบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีจิต ส านักปลัด

ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันฑ์ ส านึกท่ีดีงาม ส านึกท่ีดีงาม

โดยเน้นการมี  ส่วนร่วมของ

ประชนชนในชุมชน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ

หนา้ที ่95



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ยประชาสัม ร่วมประชาสัมพันธ์ งานรัฐพิธี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ร่าวมประขาสัมพันธ์ กองการศึกษา

เพ่ือร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ พันธ์เพ่ือร่วมงานรัฐพิธี ของการประ โครงการรัฐพิธีตาง ๆ ศาสนาและ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม 

โครงการ

8 โครงการวันคล้ายวันพระบามราชสมภพ  -เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงถึง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบามราชสมภพ 100,000        100,000       100,000       100,000       100,000     จัดกิจกรรม  -ประชาชนเกิดความจงรัก

ราชการท่ี 9, วันชาติ , วันพ่อแห่งชาติ ความจงรักภักดี และส านึกใน ราชการท่ี 9, วันชาติ , วันพ่อแห่งชาติ 1 คร้ัง/ปี ภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณ ราชการท่ี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส านักปลัด

9 ราชการท่ี 9

9 โครงการวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  -เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงถึง จัดกิจกรรมวันวันเฉลิมฯ สมเด็จพระ 100,000        100,000       100,000       100,000       100,000     จัดกิจกรรม  -ประชาชนเกิดความจงรัก

พระบรมราชินี ความจงรักภักดี และส านึกใน นางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 1 คร้ัง/ปี ภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระ ส านักปลัด

นางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

10 โครงการวันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จ  -เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงถึง จัดกิจกรรมวันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จ 100,000        100,000       100,000       100,000       100,000     จัดกิจกรรม  -ประชาชนเกิดความจงรัก

พระเจ้าอยู่หัว ราชการท่ี 10 ความจงรักภักดี และส านึกใน พระเจ้าอยู่หัว ราชการท่ี 10 1 คร้ัง/ปี ภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส านักปลัด

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 รัชกาลท่ี 10

 -เพ่ือเทิดพระเกียรติในวโรกาส  -ประชาชนมีความกระตือ

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ รือร้นในการท าความดี

รัชกาลท่ี 10

11 โครงการวันแม่แห่งชาติ  -เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงถึง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 100,000        100,000       100,000       100,000       100,000     จัดกิจกรรม  -ประชาชนเกิดความจงรัก ส านักปลัด

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนนี ความจงรักภักดี และส านึกใน วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนนี 1 คร้ัง/ปี ภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ

พันปีหลวง พระกรุณาธิคุณของสมเด็จ พันปีหลวง ของสมเด็จพระนางเจ้า

พระนางเจ้าสิริกิตย์ พระบรม เจ้าพระบรมราชินีนาถ

ราชินีนาถ  -ประชาชนมีความกระตือ

 -เพ่ือเทิดพระเกียรติในวโรกาส รือร้นในการท าความดี

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกตย์

พระบรมชินีนาถ

งบประมาณ

หนา้ที ่96



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการวันปิยมหาราช  -เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงถึง จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 50,000          50,000         50,000         50,000         50,000       1 กิจกรรม  -ประชาชนเกิดความจงรัก ส านักปลัด

ความจงรักภักดี และส านึกใน ภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ

พระกรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 5 ของรัชกาลท่ี 5 

13 โครงการรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงออก จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 30,000          30,000         30,000         30,000         30,000       จัดกิจกรรม 5 ประชาชนเกิดความจงรัก ส านักปลัด

ถึงความจงรักภักดี และส านึกใน กิจกรรม/ปี ภักดีต่อสถาบันพระมหา

พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน กษัตริย์

พระมหากษัตริย์

รวม                 13        โครงการ 715,000 715,000 715,000 715,000 715,000

งบประมาณ

หนา้ที ่97



1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมและสืบสานประเพณี จัดงานประเพณีท้องถ่ิน ท้ัง 12 หมู่บ้าน 120,000    120,000     120,000     120,000      120,000     ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประเพณีท่ีดีงามคงอยู่ สืบไป ส่วน

ปะเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน อันดีงาม กิจกรรม การศึกษาฯ

2 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือแสดงออกถึงการยึดม่ัน ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก 50,000      50,000       50,000       50,000        50,000       จัดกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี กอง
ท้องถ่ิน สืบสานงานบุญทางพุทธศาสนา พนักงานเจ้าหน้าท่ี เด็ก เยาวชน ประชาชน จ านวน 1 คร้ัง ทางพุทธศาสนา คงอยู่ การศึกษาฯ

และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างย่ังยืน สืบไป
ประเพณี

3 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลท่ากูบ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 150,000    150,000     150,000     150,000      150,000     1 คร้ัง/ปี เกิดความสามัคคีในหมู่ กอง
การออกก าลังกาย คณะ การศึกษาฯ

4 โครงการอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซ่ึงการ จรรโลงไว้ซ่ึงการศาสนา และ 12 หมู่บ้าน 50,000      50,000       50,000       50,000        50,000       บรรลุวัฒถุประสงค์ ศาสนาและวัฒนธรรมยังคง กอง
ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรม ภายในต าบลท่ากูบ ท่ีก าหนดไว้ทุก อยู่ การศึกษาฯ

ประการ

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ เพ่ือสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ 10,000      10,000       10,000       10,000        10,000       จ านวน 1 คร้ัง/ปี การจัดงานเป็นไปด้วย ส านักปลัด
ส าหรับจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ต่างๆ  ของอ าเภอซับใหญ่ ความเรียบร้อย

6 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิรักษ์ เพ่ือกิจกรรมท้องถ่ินไทย รวม ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิก 20,000      20,000       20,000       20,000        20,000       ร้อยละ 70 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักปลัด 
พ้ืนท่ีสีเขียว ใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว อบต. ต าบลท่ากูบ ของผู้เข้าร่วม รู้รักและสามัคคี 

กิจกรรม 

7 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ผู้บรืการ สมาชิก  พนักงานส่วนต าบล 50,000      50,000       50,000       50,000        50,000       ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประเพณีท่ีดีงามคงอยู่ สืบไป ส านัก
จริยธรรม ประชาชนในต าบลท่ากูบ กิจกรรม ปลัด 

8 โครงการงานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล เพ่ือมีจิตส านึก เล็งเห็นของดี ประชาชนในต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70 ประชาชนเห็นความส าคัญ กอง
และงานของดีอ าเภอซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่  ของผู้เข้าร่วม ของดีอ าเภอซับใหญ่ การศึกษา
ประจ าปี กิจกรรม 

รวม                  8       โครงการ 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

หนา้ที ่98



3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้แก่ บ้านแม่ต าบลท่ากูบ และนักเรียนในเขต 10,000        จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด

และจัดฝึกอบรมอาชีพผลิตพรมเช็ดเท้า ราษฎร ต าบลท่ากูบ ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ ส่งเสริมและเพ่ิมรายได้บ้านแม่ต าบลท่ากูบ และนักเรียนในเขต 10,000       จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด
และจัดฝึกอบรมอาชีพเย็บปักถักร้อย ให้แก่ราษฎร ต าบลท่ากูบ ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ ราษฎรในต าบลท่ากูบ 20,000        จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด
และจัดฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ให้แก่ราษฎร ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

5 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ ราษฎรในต าบลท่ากูบ 30,000       จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด
จัดฝึกอบรมอาชีพผลิตอิฐบล็อกประสาน ให้แก่ราษฎร ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ ราษฎรในต าบลท่ากูบ 20,000       จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด
จัดฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บผ้า ให้แก่ราษฎร ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ให้กับราษฎร

7 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ ราษฎรท่ีสนใจในต าบลท่ากูบ 20,000       จัดฝึกอบรม ประชาชนมีอาชีพ และ ส านักปลัด
และจัดฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมจากวัสดุ ให้แก่ราษฎร และเด็กนักเรียนในเขตต าบลท่ากูบ ให้ความรู้ 1 คร้ัง/ปี มีรายได้

ธรรมชาติ ให้กับราษฎร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และท่ี 2 การบริหารจัดการการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนากายภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร และท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งบประมาณ

หนา้ที ่99



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ จัดประกวดแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า - - 50,000        - - สินค้าได้รับรอง มีตลาดรองรับ และ ส านักปลัด

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผ่านการรับรอง ให้แก่ราษฎร ในต าบล/ หรือด าเนินการตามข้ันตอน มาตรฐาน ผู้บริโภคสินค้ามีความ และ

มาตรฐานสินค้า หรือ สนับสนุน การขอรับใบรรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่ือม่ันในสินค้า กองสวัสดิ

ให้เป็นสินค้า OTOP หรือ สินค้า การสังคม

9 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่าย เพ่ือสร้างอาชีพให้กับประชาชน, ประชะชน ต าบลท่ากูบ 30,000       - - - - ร้อยละ 70 ของ ประชาชน ส านัก

แกนน า อาชีพด้านปศุสัตว์  ผู้น า  ชุมชน ต าบลท่ากูบ ผู้เข้าอบรม ได้ มีความรู้เพ่ิม ปลัด 

รับความรู้ เพ่ิม ข้ึน

ข้ึน

รวม                      9     โครงการ 500,000 20,000 80,000 40,000 -

งบประมาณ

หนา้ที ่100



3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขอเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน เพ่ือให้ประชาชนในเขต ราษฎร ต.ท่ากูบท่ีไม่มีพ้ืนท่ีท ากิน 20,000       จ านวนราษฎร ประชาชนมีเอกสารสิทธ์ิ กองช่าง

ต าบลท่ากูบ มีพ้ืนท่ีท ากิน ท่ีขอเอกสาร ในท่ีดินท ากิน

สิทธ์ิท่ีดินท ากิน

2 โครงการผันน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือประชาชนได้มาน้ าใช้อย่าง ประชาชนในต าบลท่ากูบ 200,000     ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้น้ าอย่างพียงพอ กองช่าง

เพียงพอ ได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าใช้ 

3 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา  -เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 20,000       ประชาชนพัฒนาตาม ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   -เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ในครัวเรือน พอเพียง สามารถพึงพาตนเองได้

4 โครงการส่งเสริมอาชีพไร่นาสวนผสม เพ่ือส่งเสริมอาชีพไร่นา กลุ่มเกษตรกรต าบลท่ากูบ 30,000       จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

สวนผสม ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

5 โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 30,000       จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

6 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผัก เพ่ือส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอด ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 30,000       จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ปลอดสารพิษ สารพิษให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

7 โครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน เพ่ือส่งเสริมตลาดนัดชุมชน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 10,000       ร้อยละ 70 ประชาชน ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ให้แก่ เกษตรกร มีตลาดท่ีดีข้ึน และมีรายได้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และท่ี 2 การบริหารจัดการการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนากายภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร และท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

3.2  แผนงานการเกษตร 
งบประมาณ

หนา้ที ่101



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าน้ าหมัก เพ่ือส่งเสริมอาชีพการท าน้ าหมัก กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจในต าบล 20,000       จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ชีวภาพ ชีวภาพให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

9 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูก เพ่ือส่งเสริมอาชีพปลูกแก่นตะวัน กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจในต าบล 20,000       จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

แก่นตะวัน ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

10 โครงการส่งเสริมอาชีพแปร เพ่ือส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลผลิต กลุ่มแม่บ้านในต าบลท่ากูบ 20,000       จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

รูปผลผลิต ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

11 โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียง เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่ ราษฎรท่ีสนใจในต าบลท่ากูบ 20,000       จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ไก่พันธ์ไข่ พันธ์ไข่ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

12 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูก เพ่ือส่งเสริมอาชีพปลูกดอก กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจในต าบล 20,000       จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ดอกดาวเรือง ดาวเรืองให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

13 โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรู เพ่ือส่งเสริมอาชีพแปรรูป ราษฎรท่ีสนใจในต าบลท่ากูบ 20,000       จัดฝึกอบรมให้ ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

รูปสมุนไพร สมุนไพร ให้แก่ เกษตรกร ความรู้ 1 คร้ัง/ปี และมีรายได้

14 โครงการส่งเสริม  และเพ่ิมผลผลิต เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ จัดอบรมให้ความรู้ในการปลูก 20,000       จ านวนผลผลิตเพ่ิมข้ึน ผลผลิตมีมากข้ึน และ ส านักปลัด

ทางการเกษตร ให้แก่ เกษตรกร มันส าประหลัง สายน้ าหยดให้กับเ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน

เกษตรกรในต าบลท่ากูบ

15 โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพและ เพ่ือเป็นสถานท่ีฝึกอบรมอาชีพ จัดต้ังศูนย์ฯ  จ านวน 1 แห่ง 100,000     จัดต้ังศูนย์ฯ 1 แห่ง ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ส านักปลัด

ศูนย์ประสานงานด้านจัดหางาน และประสานงาน จัดหางาน

ให้คนมีงานท า ด้านการเกษตร ให้กับราษฎรในต าบลท่ากูบ

และฝีมือแรงงานตามแนวพระราช

ด าริเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

หนา้ที ่102



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการ น้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ส่งเสริมและจัดหาท่ีดินว่างเปล่า 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     จ านวนแปลงเกษตร สามารถใช้ท่ีดินว่างเปล่า ส านักปลัด

สู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ เจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณฯ ด้วย ท าแปลง เกษตรผสมผสานและ ผสมผสาน ท าแปลงเกษตรแบบ

การจัดหาท่ีดินว่างเปล่าท าแปลง พัฒนาแหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้ ผสมผสาน

เกษตรผสมผสานและพัฒนา

แหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เพียงพอ

17 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เพ่ือสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทค อุดหนุนศูนย์ฯ จ านวน 1 ศูนย์ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ปีละ 1 คร้ัง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักปลัด

เทคโนโลยี ทางการเกษตร โนโลยีทางการเกษตร ทางการเกษตรประจ าต าบล

ประจ าต าบล ประจ าต าบล ท่ากูบมีความประสิทธภาพ

และเข้มแข็ง

18 โครงการส่งเสิรมสนับสนุนการ เพ่ือส่งเสิรมสนับสนุนการ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน อบต. 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     ร้อยละ 70 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักปลัด 

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ การด าเนินงาน ประชาชน ในต าบลท่ากูบ ของผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้

เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน กิจกรรม เพ่ิมเติม 

ระดับชุมชน และระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม                           โครงการ 500,000 310,000 460,000 650,000 260,000

งบประมาณ

หนา้ที ่103



1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี และ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมี จัดท าแผนท่ีภาษี 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       ร้อยละของการ การจัดเก็บ ส่วนโยธา

ทะเบียนทรัพย์สิน ประสิทธิภาพ จัดเก็บภาษี ภาษีร้อยละ 90 ส่วนการคลัง

รวม     1     โครงการ  200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล  และท่ี3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว ท่ี5 การส่งเสริมการอนุรักษ์ และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และท่ี 7 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีค่า

4.1  แผนงานท่ัวไป 
งบประมาณ

หนา้ที ่104



1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าทาง เพ่ือสร้างความร่มร่ืนสวยงามตา ปลูกต้นไม้สองข้างทางในเขตพ้ืนท่ี - - 50,000       - 50,000     จ านวนคร้ังท่ีปรับปรุง สองข้างถนนมีความร่มร่ืน ส านักปลัด

ในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ และเพ่ือดูแล รักษาส่ิงแวดล้อม ถนนสายหลักต าบลท่ากูบ สวยงามตา

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล - 200,000      - - - อบต.มีภูมิทัศน์ท่ี การเปล่ียนแปลงให้มี ส านักปลัด

สวยงาม สร้างบรรยากาศให้น่า ท่ากูบ    ดีข้ึน ความสวยงาม เป็นระเบียบ

ท างาน ประชาชนเกิดความ

ประทับใจ

3 โครงการจัดหาถังขยะประจ าหมู่บ้าน เพ่ือจัดหาถังขยะรองรับการท้ิง จัดซ้ือถังขยะ ให้หมู่บ้านท้ัง - - - - 30,000     1 คร้ัง/ปี หมู่บ้านมีความสะอาด ส านักปลัด

ขยะ ให้กับหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน มากย่ิงข้ึน

4 โครงการจัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ เพ่ือให้มีท่ีท้ิงขยะ สถานท่ีท้ิงขยะ 1 แห่ง - - - 200,000    - 1 แห่ง มีสถานท่ีส าหรับท้ิงขยะ ส านักปลัด

และปริมาณขยะลดลง

5 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพ่ือให้การก าจัดขยะมูลฝอย ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ - 300,000      - - - เตาเผาขยะแบบ มีเตาเผาขยะแบบมาตรฐาน กองโยธา

แบบมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ มาตรฐานของ อบต.ท่ากูบ มาตรฐาน 1 แห่ง

ทางส่ิงแวดล้อม ฐาน

6 โครงการคัดแยกขยะ เพ่ือสร้างนิสัยให้ชาวบ้าน   12 หมู่บ้าน - - 30,000       - - รายได้ในการ หมู่บ้านสะอาด  และ สวัสดิการฯ

ท้ิงขยะอย่างถูกวิธี และเพ่ือ ขายขยะ ราษฎรมีรายได้เสริม

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จากการขายขยะ

7 โครงการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยจาก ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 30,000       30,000        30,000       30,000      30,000     ปริมาณขยะลดลง ปริมาณขยะมูลฝอยในเขต สวัสดิการฯ

"ประเทศไทยไร้ขยะ" ชุมชน ร้อยละ 70 พ้ืนท่ีต าบลท่ากูบลดลง

8 โครงการปรับปรุง ขยายบ่อท้ิงขยะ เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีท้ิงขยะได้ปริมาณ สถานท่ีท้ิงขยะ 1 แห่ง - - - - 200,000   1 แห่ง มีสถานท่ีส าหรับท้ิงขยะ กองโยธา

ท่ีสาธารณะ เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล  และท่ี3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว ท่ี5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และท่ี7 การบริหารทรัพยากรธรรมชาจิและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณ

หนา้ที ่105



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการจัดการมลพิษทางอากาศ เพ่ือก าจัดมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ - - - - 50,000     3 คร้ัง/ปี ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ ส านักปลัด

ลดการเจ็บไข้ได้ป่วย

จากอากาศเป็นพิษ ของ

ประชากรในต าบลท่ากูบ

10 โครงการท้องถ่ินไทยใส่ใจความสะอาด เพ่ือร่วมกันรักษาความสะอาด ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 20,000       20,000        20,000       20,000      20,000     เดือนละ 1 สภาพพ้ืนท่ีในต าบลท่ากูบ ส านักปลัด

คนในชาติมีความสุข ในต าบลท่ากูบให้มีบรรยากาศ คร้ัง สะอาด น่าอยู่ 

ท่ีน่าอยู่ ดูสะอาดและสูขใจ

11 โครงการแก้ไขปัญหากล่ินเหม็น ป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ - - - 20,000      - สามารถแก้ไข ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ ส านักปลัด

จากโรงงาน หรือสถาน ข้อร้องเรียนเร่ือง ลดการเจ็บไข้ได้ป่วย

ประกอบกิจการ กล่ินเหม็นได้ จากอากาศเป็นพิษ

ร้อยละ 70 ของประชากรในต าบล

ท่ากูบ

12 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย ต าบลท่ากูบมีการก าจัดขยะ 30,000       30,000        30,000       30,000      30,000     ร้อยละ 70 ต าบลท่ากูบมีส่ิง กองสวัสดิ

ปฏิกูล และส่ิงปฏิกูล ท่ีถูกต้อง ถูกหลัก ของพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ แวดล้อม ท่ีดี ข้ึน การและ

สะอาดข้ึน สังคม

13 โครงการวางผังเมือง เพ่ือใช้จ่ายในการวางและปรับปรุง พัฒนาบุคลากรของ อปท.ให้มีความรู้ 10,000       10,000        10,000       10,000      10,000     ร้อยละ 70 พนักงานมีความรู้ กองช่าง

ผังเมือง รวมเมือง / ชุมชน การจัดการผังเมือง บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ

และการวางแผนชุมชน เพ่ือมข้ึน การวางผังเมือง

รวม                   13        โครงการ 90,000 590,000 170,000 310,000 420,000

งบประมาณ

หนา้ที ่106



1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส ารวจพ้ืนท่ีป่าสงวน และ เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ีป่าสงวน หมู่ 1- 12 ภายในต าบลท่ากูบ - - 60,000         - - จ านวนพ้ืนท่ี ไม่มีการบุกรุกท่ีป่าสงวน กองช่าง

พ้ืนท่ี สาธารณประโยชน์ สาธารณะ

2 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า เพ่ือให้แหล่งน้ าสะอาด ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าให้มีความสะอาด 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จ านวนพ้ืนท่ี แหล่งน้ ามีความสะอาด กองช่าง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ สามารถอุปโภค-บริโภคได้ ท่ีก าจัด วัชพืช

3 โครงการคลองสวย น้ าใส เพ่ือให้แหล่งน้ าสะอาด ลดการ จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านในต าบลท่ากูบ - - 50,000         - - จ านวนผู้เข้าร่วม คลองมีความสะอาก กองช่าง

คนไทยมีความสุข ต้ืนเขินของแหล่งน้ า ได้สร้างความสามัคคีในต าบล ร่วมกิจกรรม กิจกรรม

ขุดลอกคลอง ต่างๆ ในต าบลท่ากูบ

4 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช เพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านการ จัดหาเมล็ดพันธ์ุดี เพ่ือแจกจ่ายให้กับ - - - 20,000         - 1 โครงการ/ปี เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร ส านักปลัด

เกษตรให้กับราษฎร เกษตรกรน าไปปลูกบริเวณอ่างเก็บน้ า

5 โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม/โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษา - - 50,000         - - จ านวนกิจกรรม มีทรัพยากรน้ า และป่า ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แผ่นดิน" เพ่ิมข้ึน

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถ

6 โครงการพลังงานทดแทน เพ่ือประหยัดพลังงานช่วย จ านวน 12 หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ - - - 100,000       - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนสามารถประหยัด ส านักปลัด

ประเทศ ท่ีประหยัดพลังงาน พลังงานได้ และสามารถใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์

7 โครงการรณรงค์เพ่ือลดอันตราย เพ่ือลดการใช้สารเคมี ตรวจหา เกษตรการในต าบลท่ากูบ - - - - 30,000         1 คร้ัง/ปี  - สามารถลดการใช้สารเคมี ส านักปลัด

จากการใช้สารเคมีป้องกัน และ สารเคมีในเลือดเกษตรกร ได้

ก าจัดศัตรูพืชในภาคเกษตร  - เกษตรกรได้รับการตรวจ

คัดกรอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล  และท่ี3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว ท่ี5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และท่ี7 การบริหารทรัพยากรธรรมชาจิและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 

4.3  แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ผู้บริหาร สามาชิก พนักงานส่วนต าบล - - 100,000 - - ร้อยละ 70 มีสวนสาธารณะ ส านักปลัด 

ให้แก่ชุมชน อยู่หัว ร.10 เพ่ิอให้ทุกภาคส่วน ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีสวนสาธารณะ ท่ีสวยงามข้ึน

ร่วมประสานพลังความสามัคคี

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมคงอยู่ คุ้มครองดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรม 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         พ้ืนท่ีในเขตชุมชน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส านักปลัด

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ชุมชนสะอาดสวยงาม ชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับการดูแล ท าให้มีสภาพ

ดีข้ึน ชุมชนมีความสะอาด

สวยงาม

รวม 9        โครงการ 80,000 80,000 340,000 200,000 110,000

งบประมาณ
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1. ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อม จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อม 200,000       200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวนคร้ัง มีสภาพใช้งาน ส านักปลัด

แซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  แซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ท่ีปรับปรุง ซ่อมแซม ได้เป็นปกติ กองช่าง

2 โครงการจัดการเลือกต้ังของ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ จัดการเลือกต้ังประจ า ของ 600,000       600,000     600,000     600,000     600,000     จ านวนคร้ังในการ มีความพร้อมในการจัดการ ส านักปลัด

 อบต.ท่ากูบ การเลือกต้ัง และเลือกต้ังซ่อม  อบต.ท่ากูบ จัดการเลือกต้ัง เลือกต้ัง

ของ อบต.ท่ากูบ

3 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง 150,000       150,000     150,000     150,000     150,000     จ านวนผู้เข้าร่วม พนักงานมีศักยภาพในการ ส านักปลัด

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน และพนักงานจ้าง

และพนักงานจ้าง อบต.ท่ากูบ อบต.ท่ากูบ โครงการ ท างานเพ่ิมข้ึน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร จัดอบรม 60,000         60,000       60,000       60,000       60,000       จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหารท้องถ่ิน และ ส านักปลัด

ผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน โครงการ สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

มีศักยภาพในการท างาน

เพ่ิมข้ึน

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการ จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง 100,000     จ านวนผู้เข้าร่วม พนักงานมีศักยภาพการให้ ส านักปลัด

ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชน โครงการ บริการประชาชน

ในการพัฒนาท้องถ่ิน

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และสามารถ อนุญาตให้ผู้บริหาร และพนักงาน อบต. 370,000       370,000     370,000     370,000     370,000     จ านวนคร้ัง/ปี การท างานมีประสิทธิภาพ ส านักปลัด

และ พนักงาน อบต. เข้ารับการฝึกอบรม น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กรได้ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ/หรือ ท่ีส่งพนักงานเข้ารับ และประสิทธิผลมากข้ึน กองคลัง

สัมมนาตามโครงการ/หลักสูตรต่างๆ หลักสูตรต่างๆ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม ตอบสนองความต้องการ กองการศึกษาฯ

ท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง หรือ หน่วยงาน ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  สัมมนา ของประชาชนได้ดีย่ิงข้ึน กองสวัสดิการฯ

อ่ืนๆ จัดข้ึน ก าหนดไว้ กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่งยืน และท่ี4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

5.1  แผนงานท่ัวไป
งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ค่าจ้างออกแบบ เพ่ือจ้างเป็นค่าออกแบบ ค่าจ้างออกแบบ 20,000         20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละ 70 การท างานมีประสิทธิภาพ กองช่าง

มีแบบท่ีมาตราฐาน และประสิทธิผลมากข้ึน

8 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เพ่ือเป็นส่ือกลางประชาชน อุดหนุงบประมาณให้แก่ อบต.ซับใหญ่ หรือ 70,000         70,000       70,000       70,000       70,000       อุดหนุนศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ ส านักปลัด

เหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้อง สัมพันธ์ให้ผู้ทีสนใจเข้ามามี อบต.ตะโกทอง ในการบริหารจัดการศูนย์ 1 แห่ง รับการส่งเสริมการด า

ถ่ิน อ าเภอซับใหญ่   ส่วนร่วมในกระบวนการจัดซ้ือ ช่วยเหลือประชาชน ระดับอ าเภอ เนินงานอย่างต่อเน่ือง

จัดจ้าง และเผยแพร่ความรู้ และศูนย์ประสานงาน อปท.อ าเภอซับใหญ่

ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ของ อบต. ,ช่วยเหลือประชาชน

ระดับอ าเภอ

รวม                        โครงการ 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,570,000 1,470,000

งบประมาณ
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1.   ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุน หรือ จัดหาน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน จัดบริการรถส่งน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ให้กับ 120,000      120,000     120,000     120,000     120,000       จ้านวนประชากร ประชาชนมีน ้าอุปโภค- กองช่าง

อุปโภค-บริโภค น ้าอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ราษฎร ราษฎรในพื นท่ีประสบปัญหาการขาดแคลน ท่ีขาดแคลนน ้า และ บริโภค

น ้า ในเขตพื นท่ีต้าบลท่ากูบ ได้รับการสนับสนุน

รวม  โครงการ 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000       

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่งยืน และท่ี4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
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1.   ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท าแนวเขตการปกครอง เพ่ือให้มีแนวเขตการปกครองท่ี เขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ 30,000         30,000          30,000          30,000          30,000          การปกครอง ต าบลท่ากูบมีเขต กองช่าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชัดเจน 1 ต าบล การปกครองท่ีชัดเจน

รวม    1    โครงการ 30,000         30,000          30,000          30,000          30,000          

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่งยืน และท่ี4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

5.3  แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ

หนา้ที ่112



1.   ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล เพ่ือจัดเวทีประชาคมระดับต าบล จัดเวทีประชาคมระดับต าบล 10,000     10,000      ผู้เข้าร่วมโครงการ มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ ส านักปลัด

เพ่ือน าปัญหาความต้องการของ แผนพัฒนาส่ีปี สามารถวาง

ประชาชนมาจัดท าแผนพัฒนา แผนและแก้ปัญหาความ

ท้องถ่ินและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เดือดร้อนของประชาชนได้

2 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ เพ่ือเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา 30,000     30,000    30,000    30,000      30,000     เงินชดเชย เงินชดเชยสัญญา กองช่าง

(ค่า K)

3 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ เพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 10,000     30,000    30,000    30,000      30,000     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถาบันส าคัญของชาติ ส านักปลัด

ของชาติ เป็นท่ีเคารพของประชาชน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ฝึกอบรมด้านการจัดท าแผนให้กับ 20,000      จัดอบรม 1 คร้ัง/ปี คณะกรรมการหมู่บ้าน ส านักปลัด

หมู่บ้านด้านการจัดท าแผนพัฒนา ร่วมในการประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ความสามารถในการ

หมู่บ้าน และจัดท าแผนพัฒนา  จ านวน 12 หมู่บ้าน จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านได้

5 โครงการจัดประชุมประชาชนเพ่ือ จัดประชุมประชาชน จัดประชุมประชาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ของผู้ ประชาชนมี ส านักปลัด

รับฟัง ความติดเห็นของประชาชน เข้าร่วมประชุม ส่วนร่วม ในการ

ประชุม 

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ พนักงาน อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 อบต.มีประสิทธิ  

เก็บรายได้ของ อปท. ของ อปท. พนักงานมี ภาพในการจัด

ความรู้เพ่ิมข้ึน เก็บภาษี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่งยืน และท่ี4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
งบประมาณ

หนา้ที ่113



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการสร้างความรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืน เพ่ือ สร้างความรับรู้สู่ชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกท้องถ่ิน ข้าราชการ 100,000   100,000  100,000  100,000    100,000   ร้อยละ 70 ของ ผู้เข้าร่วมอบรม ส านักปลัด

ท่ี โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ของต าบลท่ากูบ และพนักงานและพนักงานของ ผู้เช้าร่วม ได้รับความรู้

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ กิจกรรม 

ของ อบต. ท่ากูลบ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 

8 โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เก่ียว ผู้บริหาร สมาชิกท้องถ่ิน ข้าราชการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ ผู้เข้ารับการฝึก ส านักปลัด

ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ กับการปฏิบัติ และพนักงานและพนักงานของ ผู้เช้าร่วม อบรมได้รับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้แก่ งานของ อบต.ท่ากูบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ กิจกรรม ความรู้

ผู้บริหาร สมาชิกท้องถ่ิน ข้าราชการและ เก่ียวกับการ

พนักงานและพนักงานขององค์การบริหาร ปฏิบัติงาน 

ส่วนต าบลท่ากูบ

9 โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม เพ่ือจัดกิจกรรม เฉลิมพระ ผู้บริหาร สมาชิกท้องถ่ิน ข้าราชการและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ ผู้เข้ารับการฝึก ส านักปลัด

พระเกียรติการด าเนินการหรือสนับสนุน เกียรติการด าเนินการโครง พนักงานและพนักงานขององค์การบริหาร ผู้เช้าร่วม อบรมได้รับ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การอันเน่ืองมาจากพระราช ส่วนต าบลท่ากูบ กิจกรรม ความรู้เพ่ิมเติม

ด าริ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 

10 โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รัก เพ่ือจัดกิจกรรมอันเป็นการ ผู้บริหาร สมาชิกท้องถ่ิน ข้าราชการและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ ผู้เข้ารับการฝึก ส านักปลัด

ษาไว้ซ่ืงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ พิทักษ์รักษา ไว้ซ่ึงชาติ พนักงานและพนักงานขององค์การบริหาร ผู้เช้าร่วม อบรมได้รับ

อันเป็นท่ียึกเหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ศาสนา พระมหากษัตริ ส่วนต าบลท่ากูบ กิจกรรม ความรู้เพ่ิมเติม

ของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 

รวม 10    โครงการ 340,000 350,000 350,000 380,000 350,000

0

งบประมาณ

หนา้ที ่114



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากโป่งเกต - เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า - 1,500,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 

หนองด่ัง ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่บ้าน ม.2
ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้า ส่องสว่าง ไหล่ทาง เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 
ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่ท่ี  3 

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 
4 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นหน้าวัด ไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นหน้าวัด ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง - - - 50,000 -

บ้านนายสมพงษ์ แดนเคน

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 300  เมตร  - 1,500,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
นายนงค์ สมบัติ- นายอดิศักด์ิ ศรีตระการ ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่ท่ี  3 

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากทางเข้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 2.5  ก.ม. - 1,500,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

วังตอ - บ้านนายกมล กุลโชค ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่ท่ี  3 

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตซอล เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสนาม 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 
หมู่ท่ี 5 ฟุตซอล ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่ท่ี 5

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายน้อย-นางพิมพ์ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 1  กิโลเมตร - - - - 1,500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่บ้าน ม.6

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

แบบ ผ. 02/1

หนา้ที ่115



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง - - - - 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่บ้าน ม.6

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 
11 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง - - - - 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่บ้าน ม.6

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า คุ้มดอนคนิง เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า คุ้มดอนคนิง ระยะทาง 1  กิโลเมตร - - 1,500,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี  7 ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่บ้าน หมู่ 7 

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 
13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟสนามกีฬา เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า - - - 50,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่บ้าน หมู่ 9

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 
14 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า เพ่ือติดต้ังโคมไฟฟ้า ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - 1,500,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

 ตามทางแยกของหมู่บ้าน ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่บ้าน  ม. 11
ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - - 1,500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่บ้าน ม. 12 
ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 

16 โครงการจัดหาพลังงานทดแทน เพ่ือจัดหาพลังงานทดแทน จัดหาพลังงานทดแทน - 50,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
จากไฟฟ้า  เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ จากไฟฟ้า ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่ท่ี  3 

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 
17 โครงการติดต้ังหม้อแปลงแรงต่่าเพ่ิม เพ่ือติดต้ังหม้อแปลงแรงต่่า ติดต้ังหม้อแปลงแรงต่่า - - 50,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 

ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่ท่ี 4

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 

18 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน่้าระบบไฟฟ้า ติดต้ังเคร่ืองสูบน่้าระบบไฟฟ้า ติดต้ังเคร่ืองสูบน่้าด้วยระบบ - - - - 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง
วางท่อเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้า ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่ท่ี 4

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 

งบประมาณ

หนา้ที ่116



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ สนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพ่ือใช้ใน - - 50,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

เพ่ือใช้ในการเกษตร การเกษตร ประชาชนมี มีไฟฟ้าใข้ หมู่ท่ี 4

ไฟฟ้าใช้  อย่างท่ัวถึง 
20 โครงการขยายเขตประปาจากบ้าน เพ่ือขยายเขตประปา ขยายเขตประปา 100,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 

นางจ่าปี เดชศรี ถึงนายวร  เพชรประไพ ประชาชนมี มีน่้าประปาใข้ หมู่บ้าน ม.2
น่้าประปาใช้  อย่างท่ัวถึง 

21 โครงการขยายประปา เข้าซอยหนองด่ัง เพ่ือขยายเขตประปา ขยายเขตประปา - - 170,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 
ไปบ้านนายสาย  วิเศษคร้อ ประชาชนมี มีน่้าประปาใข้ หมู่บ้าน ม.2

น่้าประปาใช้  อย่างท่ัวถึง 
22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขต ซ่อมแซมขยายเขต ขยายเขตประปา - - - 100,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ประปาหมู่บ้าน ประชาชนมี มีน่้าประปาใข้ หมู่ท่ี 5

น่้าประปาใช้  อย่างท่ัวถึง 
23 โครงการขยายเขตประปาบ้านนางถนอม -จิมม่ี  ขยายเขตประปา ขยายเขตประปา 20,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมี มีน่้าประปาใข้ หมู่บ้าน ม.6

น่้าประปาใช้  อย่างท่ัวถึง 
24 โครงดารย้ายโรงสูบประปาหมู่บ้าน ย้ายโรงสูบประปาหมู่บ้าน ย้ายโรงสูบประปาหมู่บ้าน - - - - 50,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส่านักปลัด

ประชาชนมี มีน่้าประปาใข้ หมู่บ้าน ม.6

น่้าประปาใช้  อย่างท่ัวถึง 
25 โครงการระบบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ - - - - 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมี มีน่้าประปาใข้ หมู่บ้าน ม.6

น่้าประปาใช้  อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 2

26 โครงการสร้างระบบน่้าประปาหมู่บ้าน เพ่ือสร้างระบบน่้าประปา หมู่บ้าน สร้างระบบน่้าประปา หมู่บ้าน - - 3,000,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมี มีน่้าประปาใข้ หมู่บ้าน หมู่ 9

น่้าประปาใช้  อย่างท่ัวถึง 
27 โครงการระบบน่้าประปา เพ่ือสร้างระบบน่้าประปา ระบบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 500,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ประชาชนมี มีน่้าประปาใข้ หมู่บ้าน  ม. 11
น่้าประปาใช้  อย่างท่ัวถึง 

120,000 45,650,000 6,370,000 700,000 3,750,000

งบประมาณ

หนา้ที ่117



หนา้ที ่118



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โป่งเกต- เพ่ือปรับปรุงถนนลาดยาง ระยะทาง  2 กิโลเมตร - - - 500,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 

ท่าชวน - วังรัง-วังข่ือ ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน ม.2

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง  2 กิโลเมตร - - 1,000,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

เข้วัดซับสายออ ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่ท่ี 5

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางวัดถ ้าสว่าง เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 1 กิโลเมตร - - - 5,000,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน หมู่ 9

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  1 กิโลเมตร 212,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 

นายประทวน ถึงหน้าโรงเรียน ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน ม.2
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

5 โครงกาก่อสร้างถนน คสล.โป่งเกต - เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  1 กิโลเมตร - - 500,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 
ร่วมิตร ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน ม.2

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
6 โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตหลังอ่าง เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  1 กิโลเมตร - - 500,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

(ฝาย) ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่ท่ี 4

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทิน เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  1 กิโลเมตร - - - - 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

 - วัดซับสายออ หมู่ท่ี  5 ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่ท่ี 5

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  1 กิโลเมตร - - - 100,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

เสริมเหล็ก ซอยบ้านย่าน่วม ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่ท่ี 5

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์   ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หนา้ที ่118



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  2 กิโลเมตร 200,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน ม.6

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพัธุอุดรน้อย เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  3 กิโลเมตร 300,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน ม.6

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  1.5 กิโลเมตร 150,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน ม.6

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  0.5 กิโลเมตร 50,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน ม.6

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
13 โครงการก่อสร้างถนน(คสล.) เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง  5 กิโลเมตร - - - 500,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

จากวัดท่ากูบ บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี  7 ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน หมู่ 7 

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มพัฒนา เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร - - - 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน หมู่ 8

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร - - - 250,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ซอย 4 ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน หมู่ 9

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร - - - 250,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

สายซับน ้าใส- ห้วยปากแฮด ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน  ม. 11
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร - - - 250,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
สายหินดาด -ซับน ้าใส ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน  ม. 11

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร - 250,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

สายคุ้มหินดาด -บ้านนายวิเชิยร ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน  ม. 11
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

งบประมาณ

หนา้ที ่119



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร - - 250,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

จากหน้าบ้านายภินันท์ -คุ้มหินดาด ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน  ม. 11
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร 250,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
จากบ้านนายศุภีร์-บ้านนางสมหวัง ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน  ม. 11

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร - - - 250,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

บ้านนายสุบัน -คอนกรีตบ้านวังกุง ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน  ม. 11
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร - - 250,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
เหล็ก สายว้งอุดม - คุ้มหินร่อง ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน ม. 12 

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 100  กิโลเมตร - - 200,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
สายทางเข้าวัดซับสายออ ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่ท่ี 5

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
24 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้า คอนกรีต เพ่ือปรับปรุงคลองส่งน ้า ระยะทาง 200  กิโลเมตร 250,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 

เข้าสระปู่ตา  ประชาชนได้ใช้ มีถนนมาตรฐาน หมู่บ้าน ม.2
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวังกุง - เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - 500,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
โนนสมบูรณ์ ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 4

ถนนสะดวกขึ น 
26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - - - 500,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

การเกษตร บ้านซับสายออ ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 5

ถนนสะดวกขึ น 
27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - 100,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน  ม. 11

ถนนสะดวกขึ น 
28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - - - - 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

การเกษตร ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม. 12 

ถนนสะดวกขึ น 

งบประมาณ

หนา้ที ่120



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในชุมชน เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง 

ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม.2
ถนนสะดวกขึ น 

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - - - - 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
เข้าพื นท่ีการเกษตร ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี  3 

ถนนสะดวกขึ น 
31 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื นท่ีการเกษตรเพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - 100,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

จากดงขวาง - ล้าห้วยระเหวน้อย ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 4

ถนนสะดวกขึ น 
32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื นท่ี เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - - - 100,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

การเกษตร บ้านวังกุง - เขาวง (ลงลูกรัง) ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 4

ถนนสะดวกขึ น 
33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ๋อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ภายในหมู่บ้านซับสายออ ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 5

ถนนสะดวกขึ น 
34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร 100,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

พันธุอุดรน้อย ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม.6

ถนนสะดวกขึ น 
35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 100 กิโลเมตร - 100,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ห้วยหินแตกกังหันลม ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม.6

ถนนสะดวกขึ น 
36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายฝาย เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 500 กิโลเมตร - - 350,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

อ่างกังหันลม ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม.6

ถนนสะดวกขึ น 
37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดหลังเกิ ง เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 500 กิโลเมตร - - - - 350,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม.6

ถนนสะดวกขึ น 
38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 500 กิโลเมตร 350,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

สายหินแตกวังอุดม ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม.6

ถนนสะดวกขึ น 

งบประมาณ

หนา้ที ่121



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายวังรัง เพ่ือปรับปรุงซ๋อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง 150 กิโลเมตร - 150,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

โนนสะอาด ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน หมู่ 8

ถนนสะดวกขึ น 
40 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเข้า เพ่ือก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

สู่พื นท่ีสาธารณะโคกใหญ่ ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 4

ถนนสะดวกขึ น 
41 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินหอ เพ่ือก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน - - - 100,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ประปา - อ่างเก็บน ้าวังกุง ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 4

ถนนสะดวกขึ น 

42 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน - เพ่ือก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน - 100,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
สายบ้านวังกุง -บ้านวังอุดม ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 4

ถนนสะดวกขึ น 
43 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน - - - - 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

เขาดิน -บ้านวังอุดม ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 4

ถนนสะดวกขึ น 
44 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพ่ือก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

สายคุ้มเขาดิน-บ้านวังอุดม ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 4

ถนนสะดวกขึ น 
45 โครงการยกร่องพูนดินเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือยกร่องพูนดิน ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน - - - 100,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

วัดหลังเกิ ง ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม.6

ถนนสะดวกขึ น 
46 โครงการยกร่องพูนดินหินแตกวังอุดม เพ่ือยกร่องพูนดิน ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 150,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม.6

ถนนสะดวกขึ น 
47 โครงการยกร่องพูนดินหลังเกิ งนายพัง เพ่ือยกร่องพูนดิน ยกร่องพูนดิน 150,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน ม.6

ถนนสะดวกขึ น 
48 โครงการยกร่องพูนดินถนนเข้าพื นท่ี เพ่ือยกร่องพูนดิน - 100,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี 7 สายห้วยส้มป่อย-ร่องแร่ ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน หมู่ 7 

ถนนสะดวกขึ น 

งบประมาณ

หนา้ที ่122



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
49 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินวังรัง- เพ่ือก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินวังรัง ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินวังรัง - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

โป่งเกต โป่งเกต ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน หมู่ 8

ถนนสะดวกขึ น 
50 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินวังรัง- เพ่ือก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินวังรัง ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินวังรัง - - - - 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

วังข่ือ วังข่ือ ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน หมู่ 8

ถนนสะดวกขึ น 
51 โครงการยกร่องคันดิน เพ่ือยกร่องคันดิน ยกร่องคันดิน - 100,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

(ถนนใหม่) ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี  3 

ถนนสะดวกขึ น 

52 โครงการปรับเกล่ียถนนดิน / ลูกรัง / เพ่ือปรับเกล่ียถนนดิน / ลูกรัง / ปรับเกล่ียถนนดิน / ลูกรัง / - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
หินคลุก ในพื นท่ีบ้านซับสายออ หินคลุก ในพื นท่ีบ้านซับสายออ หินคลุก ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่ท่ี 5

ถนนสะดวกขึ น 
53 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสาย เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด - - - 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ห้วยส้มป่อย -ดอนคนิง หมู่ท่ี 7 ประชาชน ได้ใช้ มีถนนท่ีดีขึ น หมู่บ้าน หมู่ 7 

ถนนสะดวกขึ น 
54 โครงการสร้างลานกีฬา เพ่ือสร้างลานกีฬา สร้างลานกีฬา - 200,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา -

ประชาชน ได้ใช้สนามกีฬา หมู่บ้าน  ม. 11
ได้ใช้สนามกีฬา

55 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างสะพาน - - - 150,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
ประชชน ได้ใช้ มีสะพานใช้ หมู่ท่ี 4

สะพาน 
56 โครงการวางท่อระบายน ้าขนาด เพ่ือวางท่อระบายน ้า วางท่อระบายน ้า 100,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

10-30 ซม. ประชาชนช่อง มีช่องทางราง หมู่ท่ี 4

ทางระบายน ้า ระบายน ้า 
57 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือวางท่อระบายน ้า วางท่อระบายน ้า - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ประชาชนช่อง มีช่องทางราง หมู่บ้าน หมู่ 9

ทางระบายน ้า ระบายน ้า 
58 โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล เพ่ือก่อสร้างบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ ว - 300,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่ท่ี  3 

ใช้ พอเพียง 

งบประมาณ

หนา้ที ่123



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
59 โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั ง เพ่ือเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาล - - - - 400,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

แผงโซล่าเซลล์ ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่ท่ี 4

ใช้ พอเพียง 
60 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือเป่าล้างบ่อบาดาล เป่าล้างบ่อบาดาล - 200,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่ท่ี  3 

ใช้ พอเพียง 
61 โครงการปรับปรุงรักษาบ่อน ้าบาดาล เพ่ือปรับปรุงรักษาบ่อน ้าบาดาล ปรับปรุงรักษาบ่อน ้าบาดาล - - - 100,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่บ้าน หมู่ 9

ใช้ พอเพียง 
62 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือก่อสร้างฝายน ้าล้น ก่อสร้างฝายน ้าล้น - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่ท่ี 4

ใช้ พอเพียง 
63 โครงการก่อสร้างฝายน ้าลาด เพ่ือก่อสร้างฝายน ้าลาด ก่อสร้างฝายน ้าลาด - - - - 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่ท่ี 4

ใช้ พอเพียง 
64 โครงการก่อสร้างฝายดินกั นล้าห้วยซับ เพ่ือก่อสร้างฝายดินกั นล้าห้วย ก่อสร้างฝาย มข 2527 - - - - 900,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ ประชาคมหมู่บ้าน กองช่าง 

กะเดา ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่ท่ี 4

ใช้ พอเพียง 
65 โครงการเสริมฝายกักน ้า เพ่ือเสริมฝายกักน ้า เสริมฝายกักน ้า - - 200,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่บ้าน หมู่ 9

ใช้ พอเพียง 

66 โครงการก่อสร้างบล๊อดคอนเวิร์ส เพ่ือก่อสร้างบล๊อดคอนเวิร์ส ก่อสร้างบล๊อดคอนเวิร์ส 700,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่บ้าน ม.6

ใช้ พอเพียง 
67 โครงการสะพานบล๊อคคอนเวิร์ส เพ่ือสะพานบล๊อคคอนเวิร์ส สะพานบล๊อคคอนเวิร์ส - - - 350,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

 ห้วยหินแตก ระยะทาง  500 เมตร ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่บ้าน ม.6

ใช้ พอเพียง 
68 โครงการก่อสร้างฝายน ้าหินล่องกบ (ส้านัก เพ่ือก่อสร้างฝายน ้าหินล่องกบ ก่อสร้างฝายน ้าหินล่องกบ - 100,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

สงฆ์ซับสมบูรณ์) ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่บ้าน หมู่ 9

ใช้ พอเพียง 

งบประมาณ

หนา้ที ่124



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
69 โครงการก่อสร้างฝายน ้าลาดล้าห้วยกระจวน - เพ่ือก่อสร้างฝายน ้าลาด ก่อสร้างฝายน ้าลาด - - - 100,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

ขนาดรถว่ิงข้ามได้ เพ่ือท้าการเกษตร ล้าห้วยกระจวน ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่บ้าน  ม. 11
ใช้ พอเพียง 

70 โครงการลอกอ่าง (วัชพืชป่าล้าเพลิน ) เพ่ือลอกอ่าง (วัชพืชป่าล้าเพลิน ) ลอกอ่าง (วัชพืชป่าล้าเพลิน ) - - 200,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
ประชาชนมีน ้าใช้ มีน ้าใช้ 

71 โครงการขุดลอกล้าน ้าห้วยระเหวใหญ่ เพ่ือขุดลอกล้าน ้าห้วยระเหวใหญ่ ขุดลอกล้าน ้าห้วยระเหวใหญ่ - - - - 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
ประชาชนมีน ้าใช้ มีน ้าใช้ หมู่ท่ี 4

72 โครงการขุดลอกล้าห้วยซับสายออ เพ่ือขุดลอกล้าห้วยซับสายออ ขุดลอกล้าห้วยซับสายออ - - - 200,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่ท่ี 5

ใช้ พอเพียง 
73 โครงการขุดลอกล้าห้วยซับปลากรั ง เพ่ือขุดลอกล้าห้วยซับปลากรั ง ขุดลอกล้าห้วยซับปลากรั ง - - - - 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่บ้าน หมู่ 10

ใช้ พอเพียง 
74 โครงการขุดลอกสระท่ีต่ืนเขินเพ่ือท้าการ เพ่ือขุดลอกสระท่ีต่ืนเขินเ ขุดลอกสระท่ีต่ืนเขินเ - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

เกษตร ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่บ้าน  ม. 11
ใช้ พอเพียง 

75 โครงการขุดสระน ้าในท่ีสาธารณะ เพ่ือขุดสระน ้าในท่ีสาธารณะ ขุดสระน ้าในท่ีสาธารณะ - 100,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่ท่ี 4

ใช้ พอเพียง 

76 โครงการลอกฝายน ้าล้นเสริมคันดิน เพ่ือลอกฝายน ้าล้นเสริมคันดิน ลอกฝายน ้าล้นเสริมคันดิน - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมีน ้า มีน ้าใช้ หมู่บ้าน หมู่ 9

ใช้ พอเพียง 
77 โครงการขุดสระส้ารองแหล่งน ้า เพ่ือขุดสระส้ารองแหล่งน ้า ขุดสระส้ารองแหล่งน ้า - - - 200,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมีน ้าใช้ มีน ้าใช้ หมู่บ้าน  ม. 11

งบประมาณ

หนา้ที ่125



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
78 โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้นบ้านวังกุง เพ่ือปรับปรุงฝายน ้าล้นบ้านวังกุง ปรับปรุงฝายน ้าล้นบ้านวังกุง - - 500,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ประชาชนมีน ้าใช้ มีน ้าใช้ หมู่ท่ี 4

79 โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้น เพ่ือปรับปรุงฝายน ้าล้น ปรับปรุงฝายน ้าล้น - 200,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนมีน ้าใช้ มีน ้าใช้ หมู่บ้าน หมู่ 9

80 โครงการจัดท้าป้ายบอกระยะทางเข้า เพ่ือจัดท้าป้ายบอกระยะทาง จัดท้าป้ายบอกระยะทาง - - 50,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
หมู่บ้าน ประชาชน สัญจร สัญจรสะดวก หมู่ท่ี 4

สะดวก ขี น 

81 โครงการจัดท้าป้ายบอกทางภายในหมู่บ้าน เพ่ือจัดท้าป้ายบอก จัดท้าป้ายบอก - - - 50,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง

ทางภายในหมู่บ้าน ทางภายในหมู่บ้าน ประชาชน สัญจร สัญจรสะดวก หมู่บ้าน ม.6

สะดวก ขี น 

82 โครงการติดตั งซ่อมแซมเสียงตามสาย เพ่ือติดตั งซ่อมแซมเสียงตามสาย ติดตั งซ่อมแซมเสียงตามสาย - - 50,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
ประชาชนได้รับ ได้รับข่าวสาร หมู่บ้าน  ม. 11

ข่าวสาร เร็วขึ น

83 โครงการติดตั งเสียงตามสาย เพ่ือติดตั งเสียงตามสาย ติดตั งเสียงตามสาย - - - 50,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา กองช่าง
ประชาชนได้รับ ได้รับข่าวสาร หมู่บ้าน ม. 12 

ข่าวสาร เร็วขึ น

2,962,000 2,600,000 9,550,000 8,950,000 3,500,000

งบประมาณ

หนา้ที ่126



1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ฝึกทบทวนอบรม  25 ตาสัปรด เพ่ือฝึกทบทวน ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ - - 5,000              - - ร้อยละ 70 ผู้เข้ารับการอบรม แผนพัฒนาหมู่บ้าน ส านักปลัด 

ของผู้เข้ารับการ ได้รับความรู้มากข้ึน หมู่ท่ี 1 ป้องกัน 

อบรม

2 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับมลพิษ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ - - - 5,000 - ร้อยละ 70 ผู้เข้ารับการอบรม แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 
ทางอากาศ ของผู้เข้ารับการ ได้รับความรู้มากข้ึน หมู่ท่ี 4

อบรม

3 โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกัน เพ่ือจัดอบรม ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - แผนพัฒนาหมู่บ้าน

โรคสัตว์ในหมู่บ้าน 

4 โครงการอบรมอาสาสมัครรักษาไฟป่า เพ่ือจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ผู้เข้ารับการอบรม แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ของผู้เข้ารับการ ได้รับความรู้มากข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9 ป้องกัน 

อบรม

รวม            5   โครงการ - 20,000 5,000 5,000 -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

หนา้ที ่127



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในสถานศึกษา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน - - 6,000 - - ร้อยละ 70 นักเรียน แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ นักเรียนมี รักธรรมชาติ หมู่บ้าน ม.2
จิตส านึกท่ีดี มากข้ึน 

2 โครงการค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักรียน เพ่ือสร้างสรรค์สติปัญญานักรียน จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน - - - 10,000 - ร้อยละ 70 นักเรียนมีปัญญา แผนพัฒนา การศึกษา
ด้านการอ่าน - การเขียน ในพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ นักเรียนมี เป็นเลิศ หมู่บ้าน ม.2

สติมากข้ึน
รวม           2  โครงการ - - 6,000 10,000 -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

2.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

หนา้ที ่128



1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการหลอดเลือดดี รณรงค์ตรวจเบา เพ่ือประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - - 20,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา สวัสดิการ

หวานความดันโลหิต มีสุขภาพท่ีดี ประชาชน มีสุขภาพท่ีดีข้ีน หมู่ท่ี 4

มีสุขภาพดีข้ึน หมู่ท่ี 9
2 โครงการสนับนุนการด าเนินงาน เพ่ือประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ประชาชนในต าบลท่ากูบ 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส านักปลัด 

สุขภาพภาคประชาชน มีสุขภาพท่ีดี ประชาชน มีสุขภาพท่ีดีข้ีน หมู่บ้าน หมู่ 9 สาธารณะสุข

มีสุขภาพดีข้ึน
3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา สวัสดิการ

มีสุขภาพท่ีดี ประชาชน มีสุขภาพท่ีดีข้ีน หมู่บ้าน หมู่ 9

มีสุขภาพดีข้ึน
4 โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็ง เพ่ือประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส านักปลัด 

มีสุขภาพท่ีดี ประชาชน มีสุขภาพท่ีดีข้ีน หมู่บ้าน หมู่ 9 สาธารณะสุข

มีสุขภาพดีข้ึน
5 โครงการส่งสริมสุขภาพ ชุมชน เพ่ือประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส านักปลัด 

มีสุขภาพท่ีดี ประชาชน มีสุขภาพท่ีดีข้ีน หมู่บ้าน หมู่ 9 สาธารณะสุข

6 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส านักปลัด 

มีสุขภาพท่ีดี ประชาชน มีสุขภาพท่ีดีข้ีน หมู่บ้าน หมู่ 9 สาธารณะสุข

มีสุขภาพดีข้ึน
7 โครงการออกก าลังกายแอโรบิค เพ่ือประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประจ าหมู่บ้าน มีสุขภาพท่ีดี ประชาชน มีสุขภาพท่ีดีข้ีน หมู่บ้าน หมู่ 9 สาธารณะสุข

มีสุขภาพดีข้ึน
รวม                      7       โครงการ - 10,000 30,000 20,000 10,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.4  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

หนา้ที ่129



1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนใหม่ เพ่ือปรับปรุงตลาด ประชาชนในชุมชนมีตลาด 500,000       - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ สวัสดิการ
ท่ีดีช้ึน ของประชาชน มีตลาดท่ีดีช้ึน หมู่ท่ี 1 

ได้ใช้ตลาด 

2 โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่น เพ่ือจัดกิจกรรม หมู่บ้านแผ่นดิน ประชาชนในต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ สวัสดิการ
ดินทอง ธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชน มีคุณภาพท่ีดี หมู่ท่ี 1 

ข้ึน 
3 โครงการหมู่บ้านศิล 5 เพ่ือจัดกิจกรรม หมู่บ้านศิล 5 ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ สวัสดิการ

ของประชาชน มีศิลธรรม หมู่ท่ี 1 

4 โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี มีความสุข เพ่ือจัดกิจกรรม หมู่บ้านสุขภาพดี ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ กองสวัสดิการ

มีความสุข ท่ีสนใจ ของประชาชน มีสุขภาพทีดี หมู่ท่ี 1 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มป้ันโต๊ะแฟนซี เพ่ือส่งเสริมกลุ่มป้ันโต๊ะแฟนซี ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 
(กระถางอ่างปลา) ท่ีสนใจ ของประชาชน ได้มีอาชีพ หมู่ท่ี  3 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย เพ่ือส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ กองสวัสดิการ

ท่ีสนใจ ของประชาชน มีอาชีพ หมู่ท่ี 4

7 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาฯ กองสวัสดิการ
ต าบลท่ากูบ ท่ีสนใจ ของประชาชน สุขภาพท่ีดี หมู่ท่ี 4

8 โครงการปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน เพ่ือสร้างความปลอดภัย ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีสนใจ ของประชาชน มีความปลอด หมู่ท่ี 4

ภัยในชีวิต
9 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีตัดเย็บเส้ือผ้า เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพตัดเย็บ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ สวัสดิการ

กลุ่มสตรี เส้ือผ้า ท่ีสนใจ ของประชาชน มีอาชีพ หมู่ท่ี 4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งบประมาณ

หนา้ที ่130



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้ เพ่ือฝึกอบรมแก่ผู้มีรายได้น้อย ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

น้อย ท่ีสนใจ ของประชาชน มีความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 4

11 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้มี เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผู้มีรายได้ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ กองสวัสดิการ
รายได้น้อย น้อย ท่ีสนใจ ของประชาชน มีความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 4

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ผู้สูงอายุมี แผนพัฒนาฯ สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ของประชาชน สุขภาพท่ีดีข้ึน หมู่ท่ี 4

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 วัยท างาน แผนพัฒนาฯ สวัสดิการ
วัยท างาน ของประชาชน มีสุขภาพท่ีดี หมู่ท่ี 4

14 โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐ ร่วมใจเทิด เพ่ือก่อสร้างบ้านท้องถ่ินประชารัฐ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนท่ี แผนพัฒนาฯ กองสวัสดิการ
ไท้องค์ราชัน ราชินี ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ของประชาชน รับคัดเลือก ได้ หมู่ท่ี 5

รับความช่วยเหลือ
15 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 100,000 - - ร้อยละ 70 ผู้สูงอายุ แผนพัฒนาฯ กองสวัสดิการ

ของประชาชน มีสุขภาพท่ีดี หมู่ท่ี 5

16 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ เพ่ือจัดกิจกรรมป้องกันและ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน หมด แผนพัฒนาฯ กองสวัสดิการ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน แก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กสตรี ของประชาชน ปัญหา หมู่ท่ี 5

ครอบครัว และบุคคลในครอบครัว 

18 โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคสัตว์ เพ่ือฝึกอบรมอาสาสมัคร ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนเข้ารับ แผนพัฒนา -
ประจ าหมู่บ้าน ของประชาชน การอบรม หมู่บ้าน หมู่ 9

19 โครงการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย เพ่ือฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย ประชาชนในต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ผู้มีรายได้น้อย แผนพัฒนา สวัสดิการ
ของประชาชน เข้ารับการอบรม หมู่บ้าน หมู่ 9

20 น้ าด่ืมอุปโภค บริโภค เพ่ือจัดหาน้ าอุปโภค บริโภค ประชาชนในต าบลท่ากูบ - 20,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ า แผนพัฒนา ส านักปลัด 
ของประชาชน เพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่บ้าน หมู่ 10 งานป้องกัน 

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 ระบบกล่ันกรองน้ า เพ่ือจัดหาระบบกล่ันกรองน้ า ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - - 20,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง

ของประชาชน น้ าสะอาดใช้ หมู่บ้าน  ม. 11

500,000 40,000 230,000 80000 40000

งบประมาณ
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1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการออกก าลังกาย (แอโรบิค) ประจ า เพ่ือจัดกิจกรรม (แอโรบิค) ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองสวัสดิการ

หมู่บ้าน ประชาชน หมู่ท่ี 4

มีสุขภาพดี
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังใน เพ่ือจัดกิจกรรม เฝ้าระวัง ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ชุมชน ในชุมชน ประชาขนมี มีความปลอดภัย หมู่ท่ี 4

ความปลอดภัย
3 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ พืชเศรษฐกิจ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีอาชีพ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ส านักปลัด 

ประชาชนมี มีรายได้ดีข้ึน หมู่ท่ี 4

ประชาชนต าบลท่ากูบ รายได้ดีข้ึน
4 โครงการของบสนับสนุนอุปกรณ์ทอผ้า เพ่ือของบสนับสนุนโครงการ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนมีอาชีพ แผนพัฒนาหมู่บ้าน สวัสดิการ

(ก่ีกระตุก) ประชาชนมี มีรายได้ดีข้ึน หมู่ท่ี 4

รายได้ดีข้ึน
5 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กลุ่มจักสาน เพ่ือขอรับสนุนสนุนอุปกรณ์ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมีอาชีพ แผนพัฒนาหมู่บ้าน สวัสดิการ

กลุ่มจักสาน ประชาชน มี มีรายได้ดีข้ึน หมู่ท่ี 4

รายได้ดีข้ึน
6 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทอเส่ือด้วย เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ทอเส่ือ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมีอาชีพ แผนพัฒนาหมู่บ้าน สวัสดิการ

ต้นกก ประชาชนมี มีรายได้ดีข้ึน หมู่ท่ี 4

รายได้ดีข้ึน
7 โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกณ์ เพ่ือก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกณ์ จ านวน  1  แห่ง  - - - - 700,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ประชาชนมี มีสุขภาพดีข้ึน หมู่ท่ี 4

สุขภาพดีข้ึน
8 โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย เพ่ือส่งิเสริมอาชีพขนมไทย ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมีอาชีพ แผนพัฒนา -

ประชาชนมี มีรายได้ดีข้ึน หมู่บ้าน ม.6

รายได้ดีข้ึน

9 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผล เพ่ือก่อสร้างลานตากพืชผล จ านวน  1  แห่ง  - - - - 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีอาชีพ แผนพัฒนา กองช่าง

ทางการเกษตร ประชาชนมี มีรายได้ดีข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

รายได้ดีข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการพัฒนาเครือข่ายเผ้าระวังในชุมชน เพ่ือเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีความ แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมี ปลอดภัย หมู่บ้าน หมู่ 9 สาธารณะสุข

ความปลอดภัย

11 โครงการสร้างศาลาประชาคม เพ่ือก่อสร้างศาลาประชาคม จ านวน  1  หลัง - - - - 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา กองช่าง
ประชาชนมี จุดรวมพล หมู่บ้าน  ม. 11
ศูนย์กลาง

- 20,000 10,000 20,000 1,330,000

งบประมาณ
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1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ประเพณีแข่งเรือ เพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - - 100,000 ร้อยละ 70 ประชาชนรู้รัก แผนพัฒนา กอง

ประชาชนมีความ สามัครคี หมู่บ้าน ม.6 การศึกษา

สามัครคี 

2 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรักษาขนมธรรมประเพณีไทย ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชนอนุ แผนพัฒนา กอง

ประเพณีพ้ืนบ้าน พ้ืนบ้าน ประชาชนอนุ รักษ์วัฒธรรม หมู่บ้าน หมู่ 9 การศึกษา

รักษ์วัฒธรรม

3 โครงการตักบาตรกลางบ้าน เพ่ือประชาชนมีจิตใจท่ีดีงาม ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 -

อนุรักษณ์ประเพณ๊ไทย 

4 โครงการพัฒนาจิตใจโดยการเข้าวัด เพ่ือพัฒนาจิตใจ ให้เป็นกุศล ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชนเข้า แผนพัฒนา กอง

ฟังธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศนา ประชาชนเข้าวัด วัดฟังธรรมมาก หมู่บ้าน หมู่ 9 การศึกษา

ฟังธรรม ข้ึน หมู่บ้าน  ม. 11
รววม         4    โครงการ - - - 10,000 120,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

2.8  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
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3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดหาพันธ์พืชเศรษฐกิจ เพ่ือจัดหาพันธ์พืชเศรษฐกิจ ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาหมู่บ้าน ส านักปลัด 

มีความรู้เพ่ิมข้ึน รายได้เพ่ิมมากข้ึน หมู่ท่ี 4

2 โครงการแปรรูปมันสัมปะหลัง เพ่ือแปรรูปมันสัมปะหลัง ประชาชนต าบลท่ากูบ - 100,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา -

ท าอาหารสัตว์  โค - สุกร ท าอาหารสัตว์  โค - สุกร มีความรู้เพ่ิมข้ึน รายได้เพ่ิมมากข้ึน หมู่บ้าน ม.6

3 โครงการอบรม เก่ียวกับ เพ่ืออบรม เก่ียวกับ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา -

ทานตะวัน ปอเทือง ทานตะวัน ปอเทือง มีความรู้เพ่ิมข้ึน รายได้เพ่ิมมากข้ึน หมู่บ้าน ม.6

4 โครงการอบรมเก่ียวกับดอกดาวเรือง เพ่ืออบรมเก่ียวกับดอกดาวเรือง ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา -

มีความรู้เพ่ิมข้ึน รายได้เพ่ิมมากข้ึน หมู่บ้าน ม.6

5 โครงการอบรมท าปุ๋ยพืชสด เพ่ืออบรมท าปุ๋ยพืชสด ประชาชนต าบลท่ากูบ 50,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 

มีความรู้เพ่ิมข้ึน รายได้เพ่ิมมากข้ึน หมู่บ้าน ม.6

6 โครงการอบรมท าไข่เค็ม เพ่ืออบรมท าไข่เค็ม ประชาชนต าบลท่ากูบ - 20,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา กองสวัสดิการ

มีความรู้เพ่ิมข้ึน รายได้เพ่ิมมากข้ึน หมู่บ้าน ม.6

รวม       6      โครงการ 50,000 130,000 10,000 - 10,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และท่ี 2 การบริหารจัดการการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนากายภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร และท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

3.2  แผนงานการเกษตร 
งบประมาณ

หนา้ที ่136



1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการถนนปลอดภัยไร้สู่ขยะ เพ่ือถนนปลอดภัยไร้สู่ขยะ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000         - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน กองสวัสดิการ

มีถนนสะอาด มีถนนสะอาด หมู่ท่ี 1 

2 โครงการลดขยะลดโลกร้อน เพ่ือลดขยะลดโลกร้อน ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 20,000     - - ร้อยละ70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ลดขยะในพ้ืน ลดขยะในพ้ืน หมู่ท่ี 1 

ท่ี ท่ี 
3 โครงการธนาคารน้ าใต้ดินต่อ 1 ครัวเรือน ธนาคารน้ าใต้ดินต่อ 1 ครัวเรือน ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - - 20,000        ร้อยละ70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน กองสวัสดิการ

มีน้ าใช้อย่าง มีน้ าใช้อย่าง หมู่ท่ี 1 

เพียงพอ เพียงพอ 
4 โครงการท าความสะอาด บ่อสาธารณะ เพ่ือท าความสะอาด บ่อสาธารณะ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 20,000     - ร้อยละ70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ประโยชน์ ประโยชน์ มีบ่อน้ าท่ีสะ มีบ่อน้ าท่ีสะ หมู่ท่ี  3 

อาด อาด
5 โครงการแก้ไขปัญหากล่ินเหม็นในพ้ืนท่ี เพ่ือแก้ไขปัญหากล่ินเหม็นในพ้ืนท่ี ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน สวัสดิการ

หมดปัญหา หมดปัญหา หมู่ท่ี 5

เร่ืองกล่ิน เร่ืองกล่ิน
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านท่าชวน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านท่าชวน ประชาชนต าบลท่ากูบ 500,000 - - - - ร้อยละ70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง

เป็นแหล่งท่องเท่ียว  เป็นแหล่งท่องเท่ียว  มีสถานท่ี มีสถานท่ี หมู่บ้าน ม.6

ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว

รวม         6    โครงการ 500,000 30,000     40,000     20,000        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล  และท่ี3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว ท่ี5 การส่งเสริมการอนุรักษ์ และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และท่ี 7 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีค่า

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
งบประมาณ

หนา้ที ่137



1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมล าห้วย เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ริมล าห้วย ประชาชนต าบลท่ากูบ 200,000       - - - - ร้อยละ 70 ภูมิทัศริมห้วย แผนัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ภูมิทัศริมห้วย ดีข้ึน หมู่ท่ี 1 

ดีข้ึน

2 โครงการบ้านน้ีมีรักปลูกผักกินเอง เพ่ือบ้านน้ีมีรักปลูกผักกินเอง ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน ส านักปลัด 

ประชาชน ปลูกผักกินเอง หมู่ท่ี 1 เกษตร 

ปลูกผักกินเอง

3 โครงการถนนกินได้ เพ่ือถนนกินได้ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน ส านักปลัด 
ประชาชน ปลูกผักกินเอง หมู่ท่ี 1 

ปลูกผักกินเอง
4 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนต าบลท่ากูบ 100,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน ส านักปลัด 

มีรายได้เพ่ิม มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 1 เกษตร 
ข้ัน ข้ัน

5 โครงการธนาคารโคกระบือ เพ่ือธนาคารโคกระบือ ประชาชนต าบลท่ากูบ 500,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 1 

มีรายได้หเพ่ิม ข้ัน
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริม เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริม ประชาชนต าบลท่ากูบ - 30,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนัฒนาหมู่บ้าน กองช่าง 

ป่าชุมชน ป่าชุมชน ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่บ้าน ม.2
มีป่าเพ่ิมข้ึน ข้ัน

7 โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ เพ่ืออบรมเกษตรอินทรีย์ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 20,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส านักปลัด 
ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่บ้าน ม.2
มีความรู้เพ่ิมข้ึน ข้ัน

8 โครงการปรับปรุงูมิทัศน์รักษาส่ิงแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงูมิทัศน์รักษาส่ิงแวดล้อม ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 7,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส านักปลัด 
มีส่ิงแวดล้อมดี มีส่ิงแวดล้อมดี หมู่บ้าน ม.2

9 โคงการขอรับสนับสนุนพันธ์ุข้าวหอมมะลิ เพ่ือขอรับสนับสนุนพันธ์ุข้าวหอมมะลิ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 50,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส านักปลัด 
105 105 ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่บ้าน ม.2

มีพันธ์ุข้าว ข้ัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล  และท่ี3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว ท่ี5 การส่งเสริมการอนุรักษ์ และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และท่ี 7 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีค่า

4.3  แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

หนา้ที ่138



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

(มันสัมปะหลัง) (มันสัมปะหลัง) ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 3 

มีความรู้เพ่ิมข้ึน ข้ัน
11 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

(ข้าวนาปี) (ข้าวนาปี) ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 3 

มีความรู้เพ่ิมข้ึน ข้ัน
12 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

(อ้อย) (อ้อย) ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 3 

มีความรู้เพ่ิมข้ึน ข้ัน
13 โครงการส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 3 

มีความรู้เพ่ิมข้ึน ข้ัน
14 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัว เพ่ือส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัว ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 4 

มีความรู้เพ่ิมข้ึน ข้ัน
15 โครงการพัฒนากระบวนการคิดผลิตผล เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดผลิตผล ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

เป็นเลิศ เป็นเลิศ ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 4 

มีความรู้เพ่ิมข้ึน ข้ัน
16 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวด เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวด ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ล้อม ล้อม ประชาชน มีความเป็นอยู่ หมู่ท่ี 4 

มีส่ิงแวดล้อมดี ท่ีดี
17 โครงการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพ่ือแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 4 

มีความรู้เพ่ิมข้ึน ข้ัน
18 โครงการปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ เพ่ือปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ประชาชน มีส่ิงแวดล้อม หมู่ท่ี 4 

มีต้นไม้มากข้ึน ท่ีดี
19 โครงการส่งเสริมาชีพปลูกผักสวนครัวร้ัว เพ่ือส่งเสริมาชีพปลูกผักสวนครัวร้ัว ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

กินได้ กินได้ ประชาชน มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 4 

มีรายได้เพ่ิมข้ึน ข้ัน

งบประมาณ

หนา้ที ่139



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการจัดหาพันธ์ุพืชในการเพาะปลูก เพ่ือพันธ์ุพืชในการเพาะปลูก ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ให้กับเกษตรกร ให้กับเกษตรกร ประชาชนมี มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 4 

พันธ์ุพืช ข้ัน
21 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงเป็ด เพ่ือส่งเสริมอาชีพเล้ียงเป็ด ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ประชาชนมี มีรายได้เพ่ิม หมู่ท่ี 4

อาชีพ ข้ัน
22 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประชาชนต าบลท่ากูบ 10,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ในพ้ืนท่ี  ในพ้ืนท่ี  ประชาชนมี ป้องกันโรคระบาด หมู่ท่ี 4

การป้องกันฯ ในสัตว์ได้
23 โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคสัตว์ เพ่ือฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคสัตว์ ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ในหมู่บ้าน ในหมูบ้าน ประชาชนมี ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 4

ความรู้เพ่ิมข้ึน
24 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกพริก เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกพริก ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ประชาชนมี อาชีพ หมู่ท่ี 4

อาชีพ
25 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ เพ่ือเกษตรทฤษฏีใหม่ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ประชาชนมี ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 4

ความรู้เพ่ิมข้ึน
26 โครงการปลูกผักในกระถางยางรถยนต์ เพ่ือประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาฯ

ประโยชน์ ประชาชนมี ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 4

ความรู้เพ่ิมข้ึน
27 โครงการส่วเสริอาชีพไร่นาสวนผสม เพ่ือส่วเสริอาชีพไร่นาสวนผสม ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ประชาชนมี ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 5

ความรู้เพ่ิมข้ึน
28 โครงการส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอด เพ่ือส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอด ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

สารพิษ สารพิษ ประชาชนมี อาชีพ หมู่ท่ี 5

อาชีพ
29 โครงการส ารวจพ้ืนท่ีป่าสงวน และพ้ืนท่ี เพ่ือส ารวจพ้ืนท่ีป่าสงวน และพ้ืนท่ี ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาฯ กองช่าง 

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ ประชาชนมี ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 5

ความรู้เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 โครงการรณรงค์เพ่ือลดอันตรายจากการ เพ่ือลดอันตรายจากการ ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ  70 ประชาชนมี แผนพัฒนาฯ ส านักปลัด 

ใช้สารเคมีป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช ใช้สารเคมีป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช ประชาชนมี ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 5

ในภาคเกษตร ในภาคเกษตร ความรู้เพ่ิมข้ึน

31 โครงการเพาะเห็ดฟาง เพ่ือต้องการเพาะเห็ดฟาง ประชาชนต าบลท่ากูบ - 20,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 
ประชาชนมี รายได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน ม.6

รายได้เพ่ิมข้ึน

32 โครงการเป็ดไข่ เพ่ือต้องการเป็ดไข่ ประชาชนต าบลท่ากูบ - 20,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 
ประชาชนมี รายได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน ม.6

รายได้เพ่ิมข้ึน

33 โครงการปลูกป่าชุมชนในพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือปลูกป่าชุมชนในพ้ืนท่ีสาธารณะ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน แผนพัฒนา ส านักปลัด

บ้านท่าชวน บ้านท่าชวน ประชาชน ปลูกป่ามากข้ึน หมู่บ้าน ม.6

ปลูกป่า

34 โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี เพ่ือรณรงค์ลดการใช้สารเคมี ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 5,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชน ลด แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชน ลด ให้สารเคมี หมู่บ้าน ม.6

ให้สารเคมี

35 โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะรีไซเคิลและ เพ่ือส่งเสริมการแปรรูป ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 
ขยะชีวะภาพ ประชาชนมี ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ความรู้เพ่ิมข้ึน

36 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอัดปุ๋ยเม็ด เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองอัดปุ๋ยเม็ด ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมี ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

รายได้เพ่ิมข้ึน

37 โครงการปลูกหม่อนเล้ียงไหม เพ่ือปลูกหม่อนเล้ียงไหม ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมีราย ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ได้เพ่ิมข้ึน

38 โครงการส่งเสริมเล้ียงสัตว์ปีก เพ่ือส่งเสริมเล้ียงสัตว์ปีก ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมีราย ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ได้เพ่ิมข้ึน

39 โครงการเล้ียงกบ เพ่ือการเล้ียงกบ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมีราย ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ได้เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 โครงการเล้ียงจ้ิงหรีด เพ่ือเล้ียงจ้ิงหรีด ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมีราย แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมีราย ได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ได้เพ่ิมข้ึน

41 โครงการเล้ียงสุกร เพ่ือเล้ียงสุกร ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมีราย แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมีราย ได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ได้เพ่ิมข้ึน

42 โครงการเล้ียงปลา เพ่ือเล้ียงปลา ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมีราย แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมีราย ได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ได้เพ่ิมข้ึน

43 โครงการส่งเสริมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพ่ือส่งเสริมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมีราย แผนพัฒนา สวัสดิการ

ประชาชนมีราย ได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ได้เพ่ิมข้ึน

44 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนมีราย แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ชีวภาพเพ่ือการเกษตร ชีวภาพเพ่ือการเกษตร ประชาชนมีราย ได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ได้เพ่ิมข้ึน

45 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ เพ่ือวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี ประชาชนมี ความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

ความรู้เพ่ิมข้ึน

46 โครงการจัดต้ังป่าชุมชน เพ่ือจัดต้ังป่าชุมชน ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - มีหน่วยจัดต้ัง มีหน่วยจัดต้ัง แผนพัฒนา -

ป่าชุมชน ป่าชุมชน ท่ีดี หมู่บ้าน หมู่ 9

47 โครงการธนาคารขยะบุญ เพ่ือจัดกิจกรรมธนาคารขยะบุญ ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา -

ประชาชนมี รายได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

รายได้เพ่ิมข้ึน

48 โครงการเรียนรู้อนุรักษ์สมุนไพรในชุมชน เพ่ือเรียนรู้อนุรักษ์สมุนไพรในชุมชน ประชาชนต าบลท่ากูบ - - 10,000 - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมี รายได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9

รายได้เพ่ิมข้ึน

49 โครงการปลูกป่าชุมชน เพ่ือปลูกป่าชุมชน ประชาชนต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 มีป่าเพ่ิมข้ึน แผนพัฒนา ส านักปลัด 

มีป่าเพ่ิมข้ึน หมู่บ้าน หมู่ 9 เกษตร 

50 โครงการจัดหาน้ าใช้ในการเกษตร เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้อย่างพอเพียง ประชาชนต าบลท่ากูบ - - - 10,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ แผนพัฒนา ส านักปลัด 

ประชาชนมีน้ าใช้ น้ าอย่างเพียงพอ หมู่บ้าน หมู่ 10 เกษตร 

810,000 220,000 172,000 130,000 20,000

งบประมาณ
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1.   ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสาร ประชาชนในต าบลท่ากูบ - 20,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนได้ แผนัฒนาหมู่บ้าน ส านักปลัด 

ประชาชนได้ รับข่าวสาร หมู่ท่ี 4

รับข่าวสาร เป็นปัจจุบัน
- 20,000 - - -

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี

5.1  แผนงานท่ัวไป

หนา้ที ่143



1.   ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการล้อมร้ัวสระน้้าสาธารณะ เพ่ือล้อมร้ัวสระน้้าสาธารณะ สระน้้าสาธารณะ - 200,000 - - - มีร้ัวล้อมสระน้้า ประชาชน แผนพัฒนา           -

มีสระน้้าท่ี หมู่บ้าน หมู่ 9

ล้อมร้ัว

2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ้านวน  1  หลัง - - - 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ แผนพัฒนา กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ อาคาร หมู่บ้าน หมู่ 9

อาคาร

รวม           2  โครงการ - 200,000 - - 500,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่งยืน และท่ี4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

5.3  แผนงานเคหะและชุมชน  
งบประมาณ

หนา้ที ่144



1.   ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้ม เพ่ือการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้ม ประชาชนในต าบลท่ากูบ 20,000 - - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา กองสวัสดิการ

แข็งในบ้านโป่งเกต แข็งในบ้านโป่งเกต ประชาชนมี ความสามัครคี หมู่บ้าน ม.2
ความสามัครคี

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเสียง ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - - 25,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนา ส านักปลัด 
ได้ใช้เคร่ือง ประชาชนมี เคร่ืองเสียงใช้ หมู่บ้าน ม.2

เคร่ืองเสียงใช้ 
3 โครงการส่งเสริมขบวนการผลิตและใช้ เพ่ือส่งเสริมขบวนการผลิตและใช้ ประชาชนในต าบลท่ากูบ - - - - 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี แผนพัฒนาหมู่บ้าน สวัสดิการ

ทรัพยากรในชุมชน ทรัพยากรในชุมชน ประชาชนมี มีความรู้เพ่ิมข้ึน หมู่ท่ี 4

มีความรู้เพ่ิมข้ึน
4 โครงการท้อถ่ินไทยใส่ใจความสะอาด เพ่ือใส่ใจความสะอาด ประชาชนในต าบลท่ากูบ - 10,000 - - - ร้อยละ 70 แผนพัฒนาหมู่บ้าน ส านักปลัด 

ในชาติมีความสุข ในต าบลท่ากูบ ประชาชนมี หมู่ท่ี 5

มีท้องถ่ินท่ีสะอาด
รวม       4   โครงการ 20,000 10,000 - - 35,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่งยืน และท่ี4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
งบประมาณ

หนา้ที ่145



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาด ประปาขนาดกลาง 3,700,000          3,700,000         3,700,000           3,700,000        3,700,000     ประชาชนมีน ้าสะอาด ประชาชนมีน ้าสะอาด กองช่าง

วังกุง หมู่ 4 (คุ้มโนนส้าราญ) อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ อุปโภค-บริโภค อุปโภค-บริโภค

ร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาด ประปาขนาดกลาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีน ้าสะอาด ประชาชนมีน ้าสะอาด กองช่าง

หมู่ท่ี 4 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ อุปโภค-บริโภค อุปโภค-บริโภค

ร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาด ประปาขนาดกลาง 3,700,000          3,700,000         3,700,000           3,700,000        3,700,000     ประชาชนมีน ้าสะอาด ประชาชนมีน ้าสะอาด กองช่าง

ซับสมบูรณ์ หมู่ 9 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ อุปโภค-บริโภค อุปโภค-บริโภค

ร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาด ประปาขนาดกลาง 3,700,000          3,700,000         3,700,000           3,700,000        3,700,000     ประชาชนมีน ้าสะอาด ประชาชนมีน ้าสะอาด กองช่าง

ซับน ้าใส หมู่ 11 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ อุปโภค-บริโภค อุปโภค-บริโภค

ร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาด ประปาขนาดกลาง 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 ประชาชนมีน ้าสะอาด ประชาชนมีน ้าสะอาด กองช่าง

ซับน ้าใส หมู่ 11 (คุ้มใต้พัฒนา) อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ อุปโภค-บริโภค อุปโภค-บริโภค

ร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

แบบ ผ. 02/2
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาด ประปาขนาดกลาง 3,700,000          3,700,000         3,700,000           3,700,000        3,700,000     ประชาชนมีน ้าสะอาด ประชาชนมีน ้าสะอาด กองช่าง

วังอุดม หมู่ 12 อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ อุปโภค-บริโภค อุปโภค-บริโภค

ร้อยละ 70 อย่างเพียงพอ

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

 (คุ้มนายโย)  หมู่ท่ี 12 เพียงพอ ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้เพ่ิมขึ น

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

(คุ้มนายสถิตย์) หมู่ท่ี 12 เพียงพอ ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้เพ่ิมขึ น

รวม         8     โครงการ 28,800,000 28,800,000 28,800,000 28,800,000 28,800,000

งบประมาณ
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1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 10,000,000 10,000,000   10,000,000    10,000,000   10,000,000  มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

จาก บ.ท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 6,900 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
บ.ท่าช้าง ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 10,000,000 10,000,000   10,000,000    10,000,000   10,000,000  มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง
สาย บ.โป่งเกต ต.ท่ากูบ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 24,000 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
บ.หนองนกเขียน ต.ตะโกทอง ถึง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย
บ.โนนสะอาด ถึง บ.เขาดินวนา ต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70

3 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติคคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร 10,000,000 10,000,000   10,000,000    10,000,000   10,000,000  มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง
โดยวิธี Pavement in-place Recycling ต าบล สะดวก รวดเร็ว ยาว 2,900 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
จาก บ.ซับสายออ ต.ท่ากูบ ถึง และ ปลอดภัย เมตร ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย
บ.วังข่ือ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 11,250,000 11,250,000   11,250,000    11,250,000   11,250,000  มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง
สาย บ.ท่ากูบ ถึง บ.โป่งเกต ต.ท่ากูบ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทาง  1 เมตร  ยาว 15,000 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
บ.เข่ือนล่ัน ถึง บ.ตะโกทอง ต.ตะโกทอง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 4,500,000   4,500,000     4,500,000      4,500,000     4,500,000    มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.วังกุง (ถ.หมายเลข 2354) ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว  ไหล่ทาง 1 เมตร  ยาว 6,000 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
บ.วังขอนสัก (ถ.หมายเลข 4014) และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย
อ.หนองบัวระเหว ร้อยละ 70

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 4,732,500   4,732,500     4,732,500      4,732,500     4,732,500    มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง
สาย บ.วังกุง (ถ.หมายเลข 2354) ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 6,310 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
บ.ซับน้ าใส หมู่ 11 และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70
7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 3,075,000   3,075,000     3,075,000      3,075,000     3,075,000    มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.ท่ากูบ คุ้มฟาร์มหมู (ถ.หมายเลข ต าบล สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทาง 1 เมตร  ยาว 4,100 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
4014) ถึง บ.ห้วยส้มป่อย คุ้มดอนคะนิง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

หนา้ที ่148



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 4,875,000   4,875,000     4,875,000      4,875,000     4,875,000    มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สายจาก บ.ห้วยส้มป่อย (สามแยกท่าชวน) ต าบล สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทาง 1 เมตร  ยาว 6,500 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
ต.ท่ากูบ ถึง บ.วังข่ือ ต.ซับใหญ่ และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 760 ม. 4,154,764 4,154,764 4,154,764 4,154,764 4,154,764 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
สายบ้านท่ากูบ - บ้านโป่งเกตุ ,ม.1 มะตอย ม.1 กว้าง 6 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   3,800 ม. 20,773,840 20,773,840 20,773,840 20,773,840 20,773,840 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
สายโป่งเกตุ - ท่ากูบ ม.2 กว้าง 6 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   3,350 ม. 18,313,380 18,313,380 18,313,380 18,313,380 18,313,380 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
สายโป่งเกตุ - เข่ือนล่ัน  ม.2 กว้าง 6 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

12 โครงการซ่อมสร้างแอสฟัสติคคอนกรีต เพ่ือซ่อมสร้างแอสฟัสติคคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
โดยวิธี Pavement in-place Recycling โดยวิธี Pavement in-place ยาว 3,000 เมตร ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 
สายทางจากบ้านโป่งเกต Recycling ถนนท่ีดีใช้ 
ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ -บ้านร้านหญ้า 
ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   2,700 ม. 14,760,000 14,760,000 14,760,000 14,760,000 14,760,000 ร้อยละ 70ประชาชน ถนนมี กองช่าง
สายห้วยส้มป่อย -โรงแป้ง ม.7 ม7 กว้าง   6  ม. มีถนนท่ีดีใช้ มาตรฐาน 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   5,400 ม. 24,600,600 24,600,600 24,600,600 24,600,600 24,600,600 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
สายบ้านวังรัง - บ้านวังข่ือ ม.8 ม.8 กว้าง   6  ม. ประชาชนมีถนนท่ีดีใช้ มาตรฐาน 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ถนนกว้าง 8 เมตร  ยาว 4,000,000   4,000,000     4,000,000      4,000,000     4,000,000    มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง
จาก บ.โป่งเกต ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 13,000 เมตร หนา 0.5 เมตร  คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
บ.ร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส และ ปลอดภัย ปริมาตร 1,600 ลบ.ม. ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ถนนกว้าง 5 เมตร  ยาว 1,200 เมตร 5,000,000   5,000,000     5,000,000      5,000,000     5,000,000    มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง
จาก บ.วังรัง ต.ท่ากูบ ถึง บ.หนองนกเขียน ต าบล สะดวก รวดเร็ว คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 
ต.ตะโกทอง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

งบประมาณ

หนา้ที ่149



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,750,000   8,750,000     8,750,000      8,750,000     8,750,000    1 สายทาง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายจากทางหลวง 2354 ถึง บ้านซับน้ าใส สายจาก  ทางหลวง 2354 ถึง ในการคมนาคม
 บ้านซับน้ าใส

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 12,000,000 12,000,000   12,000,000    12,000,000   12,000,000  มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายทางจากโป่งเกต ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ ยาว 3,700  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม
จ.ชัยภูมิ - บ้านหนองนกเขียน ต.ตะโกทอง (รายละเอียดตแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70
อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง   1,300 ม. 3,757,000 3,757,000 3,757,000 3,757,000 3,757,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
หมู่ 4 ถึง คุ้มใต้ซับน้ าใส   ม.4 กว้าง   5   ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   1,000  ม. 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ม.8 เสริมเหล็ก กว้าง     5   ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 
 (ก าหนดพิกัด ) ถนนท่ีดีใช้ 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   430  ม. 1,182,500 1,182,500 1,182,500 1,182,500 1,182,500 ถนนมี กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ซอย 4  ม.9 กว้าง     5   ม. มาตรฐาน 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - - - - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
สายต่อจากหมู่ 4 บ้านวังกุง - ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 
คุ้มหินดาด ม.11 ถนนท่ีดีใช้ 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   900   ม. 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
สายคุ้มวังปลาดุก ม.11 กว้าง      4    ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   500   ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
 สายวัดวังอุดม  ม.12 กว้าง      4    ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

25 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 1,500 3,527,000 3,527,000 3,527,000 3,527,000 3,527,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร ทางหลวงท้องถ่ิน ชย.ถ. 60-005 เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

สายทางจากทางหลวงหมายเลข ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
2354 - ทางหลวงชนบทหมายเลข 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
4014  บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

งบประมาณ

หนา้ที ่150



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
205

26 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว 1,000 2,884,000 2,884,000 2,884,000 2,884,000 2,884,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

2354 – บ้านวังข่ือ บ้านซับสายออ ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
หมู่ท่ี  5 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
202

30 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  950 2,738,000 2,738,000 2,738,000 2,738,000 2,738,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร ทางบ้านห้วยส้มป่อย – บ้านท่าชวน เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านท่าชวน หมู่ท่ี  6 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 4,750 ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
202

27 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร ทางหน้าอนามัย - ถนนลาดยาง อบจ. เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 1 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 800  ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
205

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  172 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สายทางหลังบ้านวังกุง – เมรุ บ้านวัง เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า
กุง หมู่ท่ี  4 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 860  ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
202

29 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  172 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร ทางบ้านนายทรงสรรค์ ทองม่วง บ้าน เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

ห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี  7 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 860  ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-202

30 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร ทางวังรัง – บ้านหนองนกเขียน  บ้าน เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

วังรัง หมู่ท่ี 8 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 840  ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
205

35 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 485,000 485,000 485,000 485,000 485,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร สายทางซอกตะเคียน ซอย 1             เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านซับสมบูรณ์  หมู่ท่ี  9  ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 840  ตาราง

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
205

36 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร สายทางข้าง อบต.- คุ้มอ่าง              เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 800  ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
205

37 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร ทางบ้านวังกุง - บ้านซับน้ าใส คุ้มซับ เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

ปลาฝา  บ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 11 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 800  ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
205

38 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง
ผลผลิตทางการเกษตร สายทางคุ้มวังปลาดุก                เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านวังอุดม  หมู่ท่ี 12 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 800  ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-
205

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 474 ม. หนา 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอกตะเคียนซอย 1 มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้  0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น
 ม.9 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ สะดวกมากย่ิงข้ึน 2,844 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน
ชัยภูมิ

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 440 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยดอยสวรรค์ ซอย มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้  หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น
 5  ม.9 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ สะดวกมากย่ิงข้ึน 2,640 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 625 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยดอยสวรรค์ ซอย มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้ หนา0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่ ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น
 6  ม.9 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ สะดวกมากย่ิงข้ึน น้อยกว่า 3,750 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 995 ม. 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยส้มป่อย มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่ ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น
 - บ้านท่าชวน - บ้านวังรัง  สะดวกมากย่ิงข้ึน น้อยกว่า 3,750 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน
ม. 6,7 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 990 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายบ้านวังรัง - มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่ ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น
บ้านหนองนกเขียน   ม.8 ต.ท่ากูบ สะดวกมากย่ิงข้ึน น้อยกว่า 4,950 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน
อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

44 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตจากหมู่ เพ่ือซ่อมแซมถนนคอนกรีต ระยะทาง   2,700 ม. 8,910,000 8,910,000 8,910,000 8,910,000 8,910,000 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
บ้านห้วยส้มป่อย - โรงแป้ง ม.7 กว้าง   6  ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

45 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 128,700      128,700        128,700         128,700       128,700       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายซับสะเดา บ.วังขอนสัก ถึง หนา 0.5 เมตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม
หนองสองห้อง บ.ท่ากูบ ปริมาตร 9,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

46 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 128,700      128,700        128,700         128,700       128,700       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหนองแปน บ.โนนสมบูรณ์ ถึง หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม
โคกหินต้ัง บ.ท่ากูบ ปริมาตร 9,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

47 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 171,600      171,600        171,600         171,600       171,600       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายซับสะเดา บ.วังขอนสัก ถึง บ.วังกุง หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

 ปริมาตร 12,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 171,600      171,600        171,600         171,600       171,600       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.โป่งเกต ไป ป่าช้าโป่งเกต ถึง หนา 0.5 เมตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม
บ.ห้วยส้มป่อย ปริมาตร 12,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

49 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 128,700      128,700        128,700         128,700       128,700       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สาย บ.โป่งเกต ไป หนองผักแว่น หนา 0.5 เมตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

ปริมาตร 9,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

50 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 171,600      171,600        171,600         171,600       171,600       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สาย บ.วังรัง ไป หนองคร้อ ถึง บ.โป่งเกต หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

ปริมาตร 12,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

51 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 10,000 เมตร 429,000      429,000        429,000         429,000       429,000       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สาย บ.ซับสายออ ถึง บ.ซับน้ าใส หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

 ปริมาตร 30,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

52 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 10,000 เมตร 429,000      429,000        429,000         429,000       429,000       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สาย อ่างเก็บน้ าวังกุง ถึง บ.ซับน้ าใส หนา 0.5 เมตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

 ปริมาตร 30,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

53 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 214,500      214,500        214,500         214,500       214,500       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สาย บ.ซับสายออ ไป ถนนเข้าพระพุทธ หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม
บาทเขายายหอม  ปริมาตร 15,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

54 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 214,500      214,500        214,500         214,500       214,500       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สาย พนังนกแก้ว บ.วังกุง ถึง บ.ซับน้ าใส หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

15,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 214,500      214,500        214,500         214,500       214,500       มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สาย หนองด่ัง บ.โป่งเกต ไป ห้วยน้ าเย็น หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม
บ.ร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส 15,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทาง 4,500 ม. 24,600,600 24,600,600 24,600,600 24,600,600 24,600,600 ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง
รอบล าห้วยส้มป่อยม.1 รอบล าห้วย ส้มป่อย ม.1 กว้าง 4 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 
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57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้า เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทาง   2,000  ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนนมี กองช่าง

สู่แหล่งการเกษตร  ม.8 เข้าพ้ืนท่ีการเกษตร กว้าง     5   ม. มาตรฐาน 

58 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าวังกุง หมู่ 4 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าวังกุง 15,000,000 15,000,000   15,000,000    15,000,000   15,000,000  ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนในต าบลท่ากูบ กองช่าง
ต.ท่ากูบ อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 และประชาชนท่ีอยู่บริเวณ

ใกล้เคียง มีน้ าเพ่ือ อุปโภค-
บริโภค อย่างเพียงพอ

59 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย 15,000,000 15,000,000   15,000,000    15,000,000   15,000,000  ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
หมู่ 1, 6, 7 และ 10 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

60 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วย เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
ส้มป่อยตอนบน ม.6 อย่างเพียงพอ ส้มป่อยตอนบน ม.6 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

62 โครงการขุดลอกล าห้วยหินแตก หมู่ 6 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย 15,000,000 15,000,000   15,000,000    15,000,000   15,000,000  ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
และ 12 อุปโภค-บริโภค กว้าง 3.50  ม. ยาว 300 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

ลึก 3.00 เมตร อย่างเพียงพอ

63 โครงการขุดลอกคลองล าห้วยส้มป่อย เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ขุดลอกคลองล าห้วยส้มป่อย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
ม.7 อย่างเพียงพอ ม.7 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

65 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.2 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 30 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
อย่างเพียงพอ  ยาว 50.00 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึก 2.50 เมตร ใช้เพียงพอ พอ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
 2,829 ลบม. 

66 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.5 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 30 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
อย่างเพียงพอ  ยาว 65.00 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึก 3  เมตร ใช้เพียงพอ พอ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
 4,267  ลบม. 
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67 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.6 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 40 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ  ยาว  76.00 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง
ลึก 3  เมตร ใช้เพียงพอ พอ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
 7,166  ลบม. 

68 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.8 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 50 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
อย่างเพียงพอ  ยาว  80.00 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึก 2  เมตร ใช้เพียงพอ พอ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
 9,789  ลบม. 

69 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.10 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 30 เมตร ยาว 50 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
อย่างเพียงพอ เมตร ลึก 3 เมตร  ปริมาต ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

รดินขุดไม่น้อยกว่า 3,196 ใช้เพียงพอ พอ
ลบ.ม.

70 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.10   เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 50 เมตร ยาว 75 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
อย่างเพียงพอ เมตร ลึก 3 เมตร  ปริมาต ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

รดินขุดไม่น้อยกว่า 9,140 ใช้เพียงพอ พอ
ลบ.ม.

71 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.12   เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 25 เมตร ยาว 80 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
อย่างเพียงพอ เมตร ลึก 3 เมตร  ปริมาต ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

รดินขุดไม่น้อยกว่า 4,213 ลบ.ม. ใช้เพียงพอ พอ

73 โครงการขุดขยายสระเก็บ เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 45 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
น้ าสาธารณะ ม.1 ต.ท่ากูบ อย่างเพียงพอ ยาว 82 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ใช้เพียงพอ พอ
ปริมาตรดินขุดรวม
ไม่น้อยกวา 8,919 ลบม.

75 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000   1,000,000     1,000,000      1,000,000     1,000,000    ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
ก้ันล าห้วยส้มป่อย หมู่ 1 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ
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76 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า(มข2527) เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

 ล าห้วยส้มป่อย  ม.1 อย่างเพียงพอ ล าห้วยส้มป่อย  ม.1 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง
ใช้เพียงพอ พอ

77 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000   1,000,000     1,000,000      1,000,000     1,000,000    ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
ก้ันล าห้วยวังกุง หมู่ 4 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ
78 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000   1,000,000     1,000,000      1,000,000     1,000,000    ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยวังกุง หมู่ 4 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ

79 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า(มข2527) เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
ล าห้วยระเหวตอนบน  ม.4 อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

80 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000   1,000,000     1,000,000      1,000,000     1,000,000    ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
ก้ันล าห้วยหินแตก หมู่ 6 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

81 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000   1,000,000     1,000,000      1,000,000     1,000,000    ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
ก้ันล าห้วยพญานาค หมู่ 8 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

82 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า(มข2527) เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
ล าห้วยพญานาค  ม.8 อย่างเพียงพอ ล าห้วยพญานาค  ม.8 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

83 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000   1,000,000     1,000,000      1,000,000     1,000,000    ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
ก้ันล าห้วยม่วง หมู่ 10 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

84 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000   1,000,000     1,000,000      1,000,000     1,000,000    ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
ก้ันล าห้วยวังอุดม หมู่ 12 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

85 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วย เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วย 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง
ส้มป่อยตอนบน (มข2527) ม.12 อย่างเพียงพอ ส้มป่อยตอนบน ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

งบประมาณ

หนา้ที ่158



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
86 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า(มข2527) เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

ล าห้วยวังปลาดุก ม.12 อย่างเพียงพอ ล าห้วยวังปลาดุก ม.12 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง
ใช้เพียงพอ พอ

87 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าสันฝาย เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ก่อสร้างฝายช าลอน้ าสันฝายซีเม้นต์ 500,000      500,000        500,000         500,000       500,000       1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
ซอยซีเมนต์ บ้านวังกุง หมู่ท่ี 4 เพ่ือท าการเกษตรและอุปโภค- ขนาดกว้าง 14 เมตร สันฝายสูง ท าการเกษตรและอุปโภค-

บริโภคอย่างเพียงพอ 1.50เมตร พร้อมขุดลอกหน้า-หลังฝาย บริโภคอย่างเพียงพอ
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด)

88 โครงการ ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักร เพ่ือให้การคมนาคมในการขน ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังทุกสาย 1,000,000   1,000,000     1,000,000      1,000,000     1,000,000    12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
จากหน่วยงานอ่ืน สินค้าทางการเกษตรสะดวก ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ ในการขนส่งสินค้าทางการ

ปลอดภัยมีมาตรฐาน เกษตรสะดวกมีมาตรฐาน

89 โครงการผันน้ าฝายพระอาจารย์ เพ่ือประชาชน ได้มีน้ าใช้ วางท่อส่งท่อน้ าขนาด Ø 8 น้ิว 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ ประชาชน หมู่ท่ี ส านักปลัด
จ่ือลงสู่อ่างเก็บน้ า ล าห้วยส้มป่อย อย่างพอเพียง ความยาว 3,800 เมตร จ านวนประชากรได้ 6 1 2 ,7 มีน้ า
หมู่ท่ี 7 ผ่านหมู่  9, 5,12,6 รับความช่วยเหลือ อุปโภค –บริโภค

รวม         89    โครงการ 170,256,384 170,256,384 170,256,384 170,256,384 170,256,384

งบประมาณ

หนา้ที ่159



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา 1,285,412   -   -   -   - ร้อยล่ะ 70 ประชาชนมีน ้าใช้ นพค.55

มาตรฐาน (น ้าผิวดิน) พร้อมระบบผลิต มาตรฐาน (น ้าผิวดิน) พร้อมระบบผลิต ประชาชนมีน ้าใช้ อย่างเพียงพอ 

ประปาส้าเร็จรูป 5 ลบ.ม./ชม ประปาส้าเร็จรูป 5 ลบ.ม./ชม อย่างเพียงพอ

และก่อสร้างถัง  คสล. 50 ลบ.ม. และก่อสร้างถัง  คสล. 50 ลบ.ม.

หมู่ท่ี 9 บ้านซับสมบูรณ์ 

2 โครงการก่อสร้างอาคารปรับปรุง เพ่ือก่อสร้างอาคารปรับปรุง อาคารปรับปรุง 255,000   -   -   -   - ร้อยล่ะ 70 ประชาชนมีน ้าใช้ นพค.55

คุณภาพน ้าพร้อมถังกรองน ้า คุณภาพน ้า พร้อมถังกรองน ้า คุณภาพน ้า พร้อมถังกรองน ้า ประชาชนมีน ้าใช้ อย่างเพียงพอ 

สแตนเลสประกอบระบบประปา สแตนเลส ประกอบระบบ สแตนเลส ประกอบระบบ อย่างเพียงพอ

บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 ประปา ประปา

รวม                  2    โครงการ 1,540,412   -   -   -   - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

หนา้ที ่160



1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทาง เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง   - ขนาดกว้าง 5 ม. 2,478,000  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
ผิวจราจร  Caprdral ไม่มีไหล่ทาง ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน
 บ้านท่าชวน  หมู่ท่ี 6    ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

2 โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทาง เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง   - ขนาดกว้าง 5 ม. 2,452,100  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
ผิวจราจร  Caprdral ไม่มีไหล่ทาง ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน
บ้านวังรัง  หมู่ท่ี 8 ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

3 โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทาง เพ่ือปรับปรุงทางลูกรังเป็นทาง   - ขนาดกว้าง 5 ม. 4,163,700  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
ผิวจราจร คสล. ผิวจราจร คสล. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน
บ้านซับน ้าใส   หมู่ท่ี 11 ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

4 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  6  เมตร 1,588,00  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านโป่งเกต หมู่ท่ี 2 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
5 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 456,700  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55

บ้านโป่งเกต หมู่ท่ี 2 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

6 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 548,100  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านโป่งเกต หมู่ท่ี 2 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
7 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5 เมตร 761,300  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55

บ้านโป่งเกต หมู่ท่ี 2 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

8 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 609,000  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านโป่งเกต หมู่ท่ี 2 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

หนา้ที ่161



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

9 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 456,700  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
10 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 609,000  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55

บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

11 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 334,900  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
12 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 791,700  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55

บ้านวังกุง  หมู่ท่ี 4 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

13 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 730,800  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านห้วยส้มป่อย   หมู่ท่ี 7 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
14 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 761,300  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55

บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน
ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร

15 โครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง เพ่ือซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง  - ขนาดกว้าง  5  เมตร 548,100  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ท่ี 10 ประชาชนได้ใช้ ถนนมาตรฐาน

ถนนท่ีมีมาตรฐาน ในการสัญจร
16 โครงการก่อสร้างอาคารบริการ เพ่ือก่อสร้างอาคารบริการ  - น ้าด่ืมระบบ RO  อัตราการ 361,900  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55

น ้าด่ืมระบบ RO น ้าด่ืม ผลิต 250  ลิตร /ชม มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง
บ้านท่ากูบ  หมู่ท่ี 1 รร.บ้านท่ากูบ เพียงพอ เพียงพอ 

17 โครงการก่อสร้างอาคารบริการ เพ่ือก่อสร้างอาคารบริการ  - น ้าด่ืมระบบ RO  อัตราการ 361,900  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
น ้าด่ืมระบบ RO น ้าด่ืม ผลิต 250  ลิตร /ชม มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง
บ้านวังขอนสัก  หมู่ท่ี 3  รร.วังขอนสัก เพียงพอ เพียงพอ 

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

18 โครงการก่อสร้างอาคารบริการ เพ่ือก่อสร้างอาคารบริการ  - น ้าด่ืมระบบ RO  อัตราการ 361,900  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
น ้าด่ืมระบบ RO น ้าด่ืม ผลิต 250  ลิตร /ชม มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง
บ้านโป่งเกต  หมู่ท่ี 2 รร.บ้านโป่งเกต เพียงพอ เพียงพอ 

19 โครงการก่อสร้างอาคารบริการ เพ่ือก่อสร้างอาคารบริการ  - น ้าด่ืมระบบ RO  อัตราการ 361,900  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
น ้าด่ืมระบบ RO น ้าด่ืม ผลิต 250  ลิตร /ชม มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง
บ้านวังกุง   หมู่ท่ี 4 รร.บ้านวังกุง เพียงพอ เพียงพอ 

19 โครงการก่อสร้างอาคารบริการ เพ่ือก่อสร้างอาคารบริการ  - น ้าด่ืมระบบ RO  อัตราการ 361,900  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
น ้าด่ืมระบบ RO น ้าด่ืม ผลิต 250  ลิตร /ชม มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง
ศพด.ต้าบลท่ากูบ  หมู่ท่ี 10 ศพด.ต้าบลท่ากูบ เพียงพอ เพียงพอ 

20 โครงการขุดลอกแหล่งน ้า เพ่ือขุดลอกแหล่งน ้า  - ขุดลอกแหล่งน ้า ขนาดพื นท่ี 1,383,100  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านซับสมบูรณ์  หมู่ท่ี  9 เดิม 18,168 ลึก 1.0 ม. มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง

ให้ได้ขนาด 18,168 ลึก 4.0 ม. เพียงพอ เพียงพอ 
ลาด 1: 3 

21 โครงการขุดลอกล้าน ้า เพ่ือขุดลอกล้าน ้า  - ขนาด 20×5,600×0.90 ม. 6,256,600  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านท่ากูบ   หมู่ท่ี  1 อัตราลาด 1: 3 ให้ได้ขนาด  20 มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง

×5,600×3.5 ม. อัตราลาด เพียงพอ เพียงพอ 
01:01.5

22 โครงการขุดลอกล้าน ้า เพ่ือขุดลอกล้าน ้า  - ขนาด 12×1,800×0.80 ม. 930,200  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านโป่งกต   หมู่ท่ี 2 อัตราลาด 1: 3 ให้ได้ขนาด  12 มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง

×1,800×3.5 ม. อัตราลาด เพียงพอ เพียงพอ 
01:01.5

23 โครงการขุดลอกล้าน ้า เพ่ือขุดลอกล้าน ้า  - ขนาด 16×4,100×0.70 ม. 3,936,100  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านวังขอนสัก  หมู่ท่ี  3 อัตราลาด 1: 3 ให้ได้ขนาด  16 มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง

×4,100×3.5 ม. อัตราลาด เพียงพอ เพียงพอ 
01:01.5

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

24 โครงการขุดลอกล้าน ้า เพ่ือขุดลอกล้าน ้า  - ขนาด 16 ×1,500×10 ม. 1,087,200  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านวังกุง   หมู่ท่ี  4 อัตราลาด 1: 3 ให้ได้ขนาด  16 มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง

×1,500×3.5 ม. อัตราลาด เพียงพอ เพียงพอ 
01:01.5

25 โครงการขุดลอกล้าน ้า เพ่ือขุดลอกล้าน ้า  - ขนาด 16×6,500×1.0 ม. 4,743,900  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านท่าชวน  หมู่ท่ี  6 อัตราลาด 1: 3 ให้ได้ขนาด  16 มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง

×6,500×3.5 ม. อัตราลาด เพียงพอ เพียงพอ 
01:01.5

26 โครงการขุดลอกแหล่งน ้า เพ่ือขุดลอกแหล่งน ้า  - ขนาดพื นท่ี 72,205 6,953,400  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55
บ้านท่าชวน  หมู่ท่ี 6 ลึก 4.0 ม. อัตราลาด 1:2 มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง

เพียงพอ เพียงพอ 
27 โครงการขุดลอกแหล่งน ้า เพ่ือขุดลอกแหล่งน ้า  - ขนาดพื นท่ีเดิม 9,544 840,400  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมี นพค.55

บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ท่ี 9 ลึก 4.0 ม. อัตราลาด 1: 3 มีน ้าใช้อย่าง ได้มีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอ เพียงพอ 

รวม            27   โครงการ 33,550,898  -  -  -  -

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 10,000,000       มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

จาก บ.ท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 6,900 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.ท่าช้าง ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 10,000,000       มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.โป่งเกต ต.ท่ากูบ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 24,000 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.หนองนกเขียน ต.ตะโกทอง ถึง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

บ.โนนสะอาด ถึง บ.เขาดินวนา ต.ซับใหญ่ ร้อยละ 70

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 7,500,000         มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

จาก บ.ซับสายออ ต.ท่ากูบ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทาง 1 เมตร  ยาว 4,500 คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.วังข่ือ ต.ซับใหญ่ และ ปลอดภัย เมตร ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 11,250,000       มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.ท่ากูบ ถึง บ.โป่งเกต ต.ท่ากูบ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทาง  1 เมตร  ยาว 15,000 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.เข่ือนล่ัน ถึง บ.ตะโกทอง ต.ตะโกทอง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 4,500,000         มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.วังกุง (ถ.หมายเลข 2354) ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว  ไหล่ทาง 1 เมตร  ยาว 6,000 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.วังขอนสัก (ถ.หมายเลข 4014) และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

อ.หนองบัวระเหว ร้อยละ 70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ไหล่ทาง 4,732,500         มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.วังกุง (ถ.หมายเลข 2354) ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 1 เมตร  ยาว 6,310 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.ซับน้ าใส หมู่ 11 และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี
1.  ยุทธศาสตร์   ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา 

งบประมาณ
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ร้อยละ 70

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 3,075,000         มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สาย บ.ท่ากูบ คุ้มฟาร์มหมู (ถ.หมายเลข ต าบล สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทาง 1 เมตร  ยาว 4,100 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

4014) ถึง บ.ห้วยส้มป่อย คุ้มดอนคะนิง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8 เมตร 4,875,000         มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

สายจาก บ.ห้วยส้มป่อย (สามแยกท่าชวน) ต าบล สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทาง 1 เมตร  ยาว 6,500 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

ต.ท่ากูบ ถึง บ.วังข่ือ ต.ซับใหญ่ และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ถนนกว้าง 8 เมตร  ยาว 4,000,000         มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

จาก บ.โป่งเกต ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ ถึง ต าบล สะดวก รวดเร็ว 13,000 เมตร หนา 0.5 เมตร  คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

บ.ร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส และ ปลอดภัย ปริมาตร 1,600 ลบ.ม. ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 760 ม. 4,154,764 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายบ้านท่ากูบ - บ้านโป่งเกตุ ม.1 มะตอย ม.1 กว้าง 6 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   3,800 ม. 20,773,840 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายโป่งเกตุ - ท่ากูบ ม.2 กว้าง 6 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   3,350 ม. 18,313,380 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายโป่งเกตุ - เข่ือนล่ัน  ม.2 กว้าง 6 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย  เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   11,000 ม. 60,134,800 - กองช่าง

สายโป่งเกตุ - บ้านร้านหญ้า  ม.2 กว้าง 6 ม.

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   2,700 ม. 14,760,000 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

งบประมาณ



สายห้วยส้มป่อย -โรงแป้ง ม.7 ม7 กว้าง   6  ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ระยะทาง   5,400 ม. 24,600,600 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายบ้านวังรัง - บ้านวังข่ือ ม.8 ม.8 กว้าง   6  ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

16 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 468,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สายทางหน้าอนามัย - ถนน เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

ลาดยาง อบจ. บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 1 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 800  ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-205

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 9,290,000         1 สายทาง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place (โดยวิธี Pavement In-Place Recyling) ในการคมนาคม

Recyling) สายทาง บ.โป่งเกต ถึง บ.วังข่ือ สายทาง บ.โป่งเกต ถึง บ.วังข่ือ 

อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ  อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ

18 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว 1,100 3,410,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เมตร หนา 0.05 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

  ( ซ้ า 18) รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชย.ถ.60-001 ทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสองข้าง กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

สายทางบ้านท่ากูบ – บ้านโป่งเกต กว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว ถนนท่ีดีข้ึน

บ้านโป่งเกต หมู่ท่ี 2 จราจรรวมไหล่ทาง แอสฟัลติก  

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ไม่น้อยกว่า

8,800 ตารางเมตร ตามแบบมาตร

ฐานงานทางส าหรับองค์กร ปกครอง

งบประมาณ



ส่วนท้องถ่ินเลขท่ี ทถ-7-603            

19 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัล เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว 2,640 8,800,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง

ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้ เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น

In-Place Recycling รหัสทาง สะดวกมากย่ิงข้ึน ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หนา ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน

หลวงท้องถ่ิน  ชย.ถ 60-001 0.05 เมตร ไม่น้อยกว่า 15,840

สายทางบ้านท่ากูบ – บ้านโป่ง ตร.ม.

เกต  ม.2  ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 9,000,000          - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายโป่งเกต - ร่วมมิตร (5 กิโลเมตร) ยาว 3,000  เมตร คมนาคมสะดวก ในการคมนาคม

(รายละเอียดตแบบ อบต.ก าหนด) ร้อยละ 70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 1,500 3,527,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชย.ถ. 60- เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

005 สายทางจากทางหลว ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

หมายเลข  2354 - ทางหลวง 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

ชนบทหมายเลข 4014 คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

บ้านวังขอนสัก หมู่ท่ี 3 เมตร ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-

205

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,750,000         1 สายทาง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายจากทางหลวง 2354 ถึง บ้านซับน้ าใส เสริมเหล็ก สายจาก  ทางหลวง 2354 ถึง ในการคมนาคม

 บ้านซับน้ าใส

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง   1,300 ม. 3,757,000 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

หมู่ 4 ถึง คุ้มใต้ซับน้ าใส   ม.4 กว้าง   5   ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

งบประมาณ



24 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  172 491,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สายทางหลังบ้านวังกุง – เมรุ บ้านวัง เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

กุง หมู่ท่ี  4 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 860  ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-202

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว 1,000 2,884,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

2354 – บ้านวังข่ือ บ้านซับสายออ ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

หมู่ท่ี  5 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-

202

26 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  950 2,738,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สาย ทางบ้านห้วยส้มป่อย – เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านท่าชวน ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

บ้านท่าชวน หมู่ท่ี  6 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 4,750 ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-202

27 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  172 491,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สาย ทางบ้านนายทรงสรรค์ - เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

งบประมาณ



ทองม่วง ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ท่ี  7 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 860  ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-

202

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 995 ม. 3,900,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยส้มป่อย มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่ ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น

 - บ้านท่าชวน - บ้านวังรัง  สะดวกมากย่ิงข้ึน น้อยกว่า 3,750 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน

ม. 6,7 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.
ชัยภูมิ

29 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตจากหมู่ เพ่ือซ่อมแซมถนนคอนกรีต ระยะทาง   2,700 ม. 8,910,000 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

บ้านห้วยส้มป่อย - โรงแป้ง ม.7 กว้าง   6  ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือให้การสัญจรไปมาระหว่าง ถนนกว้าง 5 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 1,875,000         มีถนนส าหรับการ การสัญจรไปมาระหว่าง กองช่าง

จาก บ.วังรัง ต.ท่ากูบ ถึง บ.หนองนกเขียน ต าบล สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร คมนาคมระหว่าง ต าบลสะดวก รวดเร็ว 

ต.ตะโกทอง และ ปลอดภัย ต าบลท่ีสะดวกข้ึน และปลอดภัย

ร้อยละ 70

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   1,000  ม. 2,750,000 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.8 เสริมเหล็ก กว้าง     5   ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

 (ก าหนดพิกัด ) ถนนท่ีดีใช้ 

32 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 491,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สายทางวังรัง – บ้านหนองนกเขียน  เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านวังรัง หมู่ท่ี 8 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

เมตร ไม่น้อยกว่า 840  ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-205

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 990 ม. 3,300,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบ้านวังรัง - มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่ ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น

บ้านหนองนกเขียน   ม.8 ต.ท่ากูบ สะดวกมากย่ิงข้ึน น้อยกว่า 4,950 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน

อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   430  ม. 1,182,500 - ถนนมี กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ซอย 4  ม.9 กว้าง     5   ม. มาตรฐาน 

35 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 485,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สายทางซอกตะเคียน ซอย 1             เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านซับสมบูรณ์  หมู่ท่ี  9  ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 840  ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-

205

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 474 ม. หนา 1,900,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอกตะเคียนซอย 1 มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้  0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น

 ม.9 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ สะดวกมากย่ิงข้ึน 2,844 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 440 ม. 1,800,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง

งบประมาณ

งบประมาณ



เสริมเหล็ก ซอยดอยสวรรค์ ซอย มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้  หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่ ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น

 5  ม.9 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ สะดวกมากย่ิงข้ึน น้อยกว่า 2,640 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับถนนท่ีได้ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 625 ม. 2,500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยดอยสวรรค์ ซอย มาตรฐาน และใช้ในการสัญจรได้ หนา0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่ ประชาชนมี ถนนท่ีเป็น

 6  ม.9 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ สะดวกมากย่ิงข้ึน น้อยกว่า 3,750 ตร.ม. ถนนท่ีใช้ได้ มาตรฐาน

39 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 468,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สายทางข้าง อบต.- คุ้มอ่าง              เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 800  ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-

205

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายต่อจากหมู่ 4 บ้านวังกุง - ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

คุ้มหินดาด ม.11 ถนนท่ีดีใช้ 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   900   ม. 1,980,000 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

สายคุ้มวังปลาดุก ม.11 กว้าง      4    ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 468,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร ทางบ้านวังกุง - บ้านซับน้ าใส คุ้มซับ เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

ปลาฝา  บ้านซับน้ าใส หมู่ท่ี 11 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 800  ตาราง

งบประมาณ



เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-

205

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง   500   ม. 1,100,000 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

 สายวัดวังอุดม  ม.12 กว้าง      4    ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

44 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  200 468,000 ร้อยละ 70 ของ  ประชาขน กองช่าง

ผลผลิตทางการเกษตร สายทางคุ้มวังปลาดุก                เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ ประชาชนในต าบลท่า ในต าบลท่า

บ้านวังอุดม  หมู่ท่ี 12 ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ กูบท่ีได้ใช้ถนน กูบได้ใช้

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ถนนท่ีดีข้ึน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 

เมตร ไม่น้อยกว่า 800  ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เลขท่ี ทถ-2-201(1) , ทถ-2-

205

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 171,600            มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.โป่งเกต ไป ป่าช้าโป่งเกต ถึง หนา 0.5 เมตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

บ.ห้วยส้มป่อย ปริมาตร 12,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

46 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 128,700             - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.โป่งเกต ไป หนองผักแว่น หนา 0.5 เมตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

ปริมาตร 9,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

47 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 214,500             - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย หนองด่ัง บ.โป่งเกต ไป ห้วยน้ าเย็น หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

บ.ร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส 15,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

งบประมาณ



48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 128,700            มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายซับสะเดา บ.วังขอนสัก ถึง หนา 0.5 เมตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

หนองสองห้อง บ.ท่ากูบ ปริมาตร 9,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

49 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 171,600            มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายซับสะเดา บ.วังขอนสัก ถึง บ.วังกุง หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

 ปริมาตร 12,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

50 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 10,000 เมตร 429,000             - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย อ่างเก็บน้ าวังกุง ถึง บ.ซับน้ าใส หนา 0.5 เมตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

 ปริมาตร 30,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

51 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 214,500             - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย หนองด่ัง บ.โป่งเกต ไป ห้วยน้ าเย็น หนา 0.5 เมตร  ปริมาตร คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

บ.ร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส 15,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 10,000 เมตร 429,000             - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.ซับสายออ ถึง บ.ซับน้ าใส หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

 ปริมาตร 30,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

53 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000 เมตร 214,500             - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.ซับสายออ ไป ถนนเข้าพระพุทธ หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

บาทเขายายหอม  ปริมาตร 15,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

54 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 171,600             - มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาย บ.วังรัง ไป หนองคร้อ ถึง บ.โป่งเกต หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

ปริมาตร 12,000  ลบ.ม. ร้อยละ 70

55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนน กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 128,700            มีถนนส าหรับการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหนองแปน บ.โนนสมบูรณ์ ถึง หนา 0.5 เมตร  คมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ในการคมนาคม

โคกหินต้ัง บ.ท่ากูบ ปริมาตร 9,000 ลบ.ม. ร้อยละ 70

งบประมาณ



56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทางข้างละ 4,500 ม. 24,600,600 - ร้อยละ 70 ถนนมี กองช่าง

รอบล าห้วยส้มป่อยม.1 รอบล าห้วย ส้มป่อย ม.1 กว้าง 4 ม. ประชาชนมีถนน มาตรฐาน 

ถนนท่ีดีใช้ 

57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้า เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทาง   2,000  ม. 900,000 - ถนนมี กองช่าง

สู่แหล่งการเกษตร  ม.8 เข้าพ้ืนท่ีการเกษตร กว้าง     5   ม. มาตรฐาน 

58 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย 15,000,000       ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

หมู่ 1, 6, 7 และ 10 อุปโภค-บริโภค กว้าง 3.50 ม. ยาว 300 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

ลึก 3.00 เมตร อย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าวังกุง หมู่ 4 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าวังกุง 15,000,000       ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนในต าบลท่ากูบ กองช่าง

ต.ท่ากูบ อุปโภค-บริโภค กว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 และประชาชนท่ีอยู่บริเวณ

 ลึก 3.00 เมตร ใกล้เคียง มีน้ าเพ่ือ อุปโภค-

บริโภค อย่างเพียงพอ

60 โครงการขุดลอกอ่างวังกุง ม.4 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ขุดลอกอ่างวังกุง ม.4 2,000,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

61 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วย เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วย 2,000,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

ส้มป่อยตอนบน ม.6 อย่างเพียงพอ ส้มป่อยตอนบน ม.6 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

62 โครงการขุดลอกล าห้วยระเหวใหญ่ ม.4 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 16.00  เมตร 500,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ  ยาว 45.00 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึก 3.0 เมตร ใช้เพียงพอ พอ

63 โครงการขุดลอกล าห้วยหินแตก หมู่ 6 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย 15,000,000       ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

และ 12 อุปโภค-บริโภค กว้าง 3.50  ม. ยาว 300 เมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

ลึก 3.00 เมตร อย่างเพียงพอ

งบประมาณ



64 โครงการขุดลอกคลองล าห้วยส้มป่อย เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ขุดลอกคลองล าห้วยส้มป่อย 2,000,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

ม.7 อย่างเพียงพอ ม.7 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

65 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน ขุดสระเก็บน้ าสาธารณะ ขนาดพ้ืนท่ี กว้าง 50.00  เมตร ยาว 486,000 ประชาชนในต าบล ประชาชนในต าบล

ม. 9 85.00  เมตร ลึก 3.00 เมตร อัตรา ท่ากูบ ได้ใช้น้ าอย่าง ท่ากูบมีน้ าใช้

ลาด 1 : 2 ปริมาณดินขุด 13,071 เพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ลบ.ม.หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 

4,250  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

66 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.2 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 30 เมตร 200,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ  ยาว 50.00 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึก 2.50 เมตร ใช้เพียงพอ พอ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

 2,829 ลบม. 

67 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.5 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 30 เมตร 300,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ  ยาว 65.00 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึก 3  เมตร ใช้เพียงพอ พอ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

 4,267  ลบม. 

68 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.6 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 40 เมตร 500,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ  ยาว  76.00 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึก 3  เมตร ใช้เพียงพอ พอ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

 7,166  ลบม. 

69 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.8 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 50 เมตร 400,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ  ยาว  80.00 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึก 2  เมตร ใช้เพียงพอ พอ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

งบประมาณ



 9,789  ลบม. 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.10 เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 30 เมตร ยาว 50 200,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ เมตร ลึก 3 เมตร  ปริมาต ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

รดินขุดไม่น้อยกว่า 3,196 ใช้เพียงพอ พอ

ลบ.ม.

71 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.10   เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 50 เมตร ยาว 75 500,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ เมตร ลึก 3 เมตร  ปริมาต ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

รดินขุดไม่น้อยกว่า 9,140 ใช้เพียงพอ พอ

ลบ.ม.

72 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ม.12   เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 25 เมตร ยาว 80 300,000 - - - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

อย่างเพียงพอ เมตร ลึก 3 เมตร  ปริมาต ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

รดินขุดไม่น้อยกว่า 4,213 ลบ.ม. ใช้เพียงพอ พอ

73 โครงการขุดขยายสระเก็บ เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ กว้าง 45 เมตร 400,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

น้ าสาธารณะ ม.1 ต.ท่ากูบ อย่างเพียงพอ ยาว 82 เมตร ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ใช้เพียงพอ พอ

ปริมาตรดินขุดรวม

ไม่น้อยกวา 8,919 ลบม.

74 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน ขุดขยายสระเก็บ ขนาดพ้ืนท่ี กว้าง 25.00 เมตร ยาว 375,000 ประชาชนในต าบล ประชาชนในต าบล กองช่าง

น้ าสาธารณะ ม. 2 50.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร อัตรา ท่ากูบ ได้ใช้น้ าอย่าง ท่ากูบมีน้ าใช้

ลาด 1 : 2 ปริมาณดินขุด 7,875 เพียงพอ

ลบ.ม.หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 

1,250 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

งบประมาณ



75 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000         ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยส้มป่อย หมู่ 1 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

76 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า(มข2527) เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 900,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

 ล าห้วยส้มป่อย  ม.1 อย่างเพียงพอ ล าห้วยส้มป่อย  ม.1 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

77 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000         ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยวังกุง หมู่ 4 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

78 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000         ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยวังกุง หมู่ 4 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

79 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า(มข2527) เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 700,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

ล าห้วยระเหวตอนบน  ม.4 อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

80 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000         ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยหินแตก หมู่ 6 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

81 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000         ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยพญานาค หมู่ 8 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า(มข2527) เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 500,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

ล าห้วยพญานาค  ม.8 อย่างเพียงพอ ล าห้วยพญานาค  ม.8 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

83 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000         ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

งบประมาณ



ก้ันล าห้วยม่วง หมู่ 10 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

84 โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ ยาว 15 เมตร  ลึก 2.5 เมตร 1,000,000         ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ก้ันล าห้วยวังอุดม หมู่ 12 อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ

85 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วย เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วย 900,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

ส้มป่อยตอนบน (มข2527) ม.12 อย่างเพียงพอ ส้มป่อยตอนบน ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

86 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า(มข2527) เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 700,000 - ร้อยละ 70 ประชาชนมี กองช่าง

ล าห้วยวังปลาดุก ม.12 อย่างเพียงพอ ล าห้วยวังปลาดุก ม.12 ประชาชนมีน้ า น้ าใช้อย่างเพียง

ใช้เพียงพอ พอ

87 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าสันฝาย เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ก่อสร้างฝายช าลอน้ าสันฝายซีเม้นต์ 500,000            1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง

ซอยซีเมนต์ บ้านวังกุง หมู่ท่ี 4 เพ่ือท าการเกษตรและอุปโภค- ขนาดกว้าง 14 เมตร สันฝายสูง ท าการเกษตรและอุปโภค-

บริโภคอย่างเพียงพอ 1.50เมตร พร้อมขุดลอกหน้า-หลังฝาย บริโภคอย่างเพียงพอ

(รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด)

88 โครงการ ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักร เพ่ือให้การคมนาคมในการขน ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังทุกสาย 1,000,000          - 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากหน่วยงานอ่ืน สินค้าทางการเกษตรสะดวก ในเขตพ้ืนท่ีต าบลท่ากูบ ในการขนส่งสินค้าทางการ

ปลอดภัยมีมาตรฐาน เกษตรสะดวกมีมาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 โครงการผันน้ าฝายพระอาจารย์ เพ่ือประชาชน ได้มีน้ าใช้ วางท่อส่งท่อน้ าขนาด Ø 8 น้ิว 10,000,000 ร้อยละของ ประชาชน หมู่ท่ี ส านักปลัด

จ่ือลงสู่อ่างเก็บน้ า ล าห้วยส้มป่อย อย่างพอเพียง ความยาว 3,800 เมตร จ านวนประชากรได้ 6 1 2 ,7 มีน้ า

หมู่ท่ี 7 ผ่านหมู่  9, 5,12,6 รับความช่วยเหลือ อุปโภค –บริโภค

รวม         89    โครงการ 

งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ระดับต าบล ประชาชนมี ได้รับความรู้

ความรู้

2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ตามมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐาน ประชาชนมี ได้รับความรู้

ความรู้

3 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในไร่ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

มันส าปะหลัง น้ าในมันไร่ส าปะหลัง ประชาชนมี ได้รับความรู้

ความรู้

4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทางการเกษตร ประชาชนมี มีรายได้

อาชีพ เพ่ิมข้ึน

5 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเล้ียงแพะ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ประชาชนมี มีรายได้

อาชีพ เพ่ิมข้ึน

6 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเล้ียงโค เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ประชาชนมี มีรายได้

อาชีพ เพ่ิมข้ึน

7 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนในต าบลท่ากูบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชน ส านักปลัด

ประชาชนมี มีรายได้

อาชีพ เพ่ิมข้ึน

รวม      7   โครงการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี

3.2  แผนงานการเกษตร 
งบประมาณ

หนา้ที ่165



1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน ้า เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน ้า 200,000          200,000        200,000        200,000          200,000          1 แห่ง มีแหล่งท่องเท่ียวในต้าบล ส้านักปลัด

ห้วยส้มป่อย ท่องเท่ียว ห้วยส้มป่อย มีอาชีพ เพ่ิมรายได้ ให้แก่

ประชาชน

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน ้าวังกุง เพ่ือส่งเสริมอ่างเก็บน ้าวังกุง ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน ้าวังกุง 200,000          200,000        200,000        200,000          200,000          1 แห่ง มีแหล่งท่องเท่ียวในต้าบล ส้านักปลัด

(ฝายอาจารย์จ่ือ) ม.4 (ฝายอาจารย์จ่ือ) ให้เป็นแหล่ง มีอาชีพเพ่ิมราย

ท่องเท่ียว ได้ ให้แก่ประชาชน

3 โครงการงานเกษตร ผสมผสาน ตามแนวพระราช เพ่ือส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน จัดกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 916,060        -        -        -        - ร้อยละ 70 ประชาชนรู้ เกษตร

ทานเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 1 บ้านท่ากูบ จ้านวน  16  ราย  ประชาชนได้ เร่ืองเกษตรผสม ส้านักปลัด 

เรียนรู้เกษตร ปสาน นพค.55
ผสมหสาน

4 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย เพ่ือส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 376,572        -        -        -        - ร้อยละ 70 ประชาชนมี เกษตร

อินทรีย์  บ้านท่ากูบ หมู่ท่ี 1 ประชาชนมี รายได้เพ่ิมขึ น ส้านักปลัด 

รายได้เพ่ิมขึ น นพค.55
รวม              4                โครงกการ 1,692,632   400,000 400,000 400,000 400,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี

4.3  แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

หนา้ที ่166



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ ) หลัก

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ี พนักพิง จ านวน  250  ตัว     -     - 80,000     -     - ส านักปลัด 

ส่ิงก่อสร้าง เก้าอ้ีพนักพิง แบบหนา ไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลกรัม พร้อมผ้าคลุม 

จ านวน  250  ตัว  ราคาตัวละ 320  บาท 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน โชฟาชุดรับแขก  จ านวน 1 ชุด 30,000     -     -     -     - กองคลัง

ส่ิงก่อสร้าง โชฟาชุดรับแขก 1. โชฟา  3 ท่ีน่ัง จ านวน 1  ตัว  

2. โชฟา  1 ท่ีน้ัง  จ านวน 2 ตัว 

3. โต๊ะกลาง จ านวน 1  ตัว  

รวมเป็นเงิน   30,000  บาท  

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซ้ือถบรรทุกน้ า  จ านวน  1 คัน      -     -     - 2,633,000            - ส านักปลัด 

ส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง ความจุไม่น้อยกว่า 6,000  ลิตร

รถบรรทุกน้ า น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 

12,000  กิโลกรัม

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

4 แผนงานเกษตร ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ เพ่ือจัดซ้ือรถขยะ จัดซ้ือรถขยะ จ านวน 1 คัน     -     -     -     - 2,400,000        ส านักปลัด 

ส่ิงก่อสร้าง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 170  กิโลวัตร์ แบบอัดท้าย

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

หนา้ที ่167



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ ) หลัก

5 แผนงานอุตลาหกรรม ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ ครุภัณฑ้ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือบรรทุกดีเซล      -     - 715,000     -     - กองช่าง 

และโยธา ส่ิงก่อสร้าง รถบรรทุกดีเซล แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

จ านวน 1 คัน 

6 แผนงานอุตลาหกรรม ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ้ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  1  คัน      -     -     -     - 3,520,000        กองช่าง 

และโยธา ก่อสร้าง รถแบลคโค ตามราคาท้องตลาด 

7 แผนงานอุตลาหกรรม ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ้ยานพานะและขนส่ง จ านวน  1  คัน      -     -     -     - 1,075,000        กองช่าง 

และโยธา ก่อสร้าง เพ่ือจัดซ้ือถบรรทุกดีเซล ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปั 2563

รวม        7  โครงการ 30,000     - 795,000 2,633,000 6,995,000

งบประมาณ 

หนา้ที ่168
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ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยใน
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวั ด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467  ลง
วันที่ 14  ธันวาคม 2563 เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ดังนี้     

 
 
 
 

 

      การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



 
 

๑๗๐ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๑ 
 

เบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  



 
 

๑๗๒ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

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

(๑๐)  



 
 

๑๗๓ 
 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

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

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๔ 
 

          ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (2566-2570)  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 



 
 

๑๗๕ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวน
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 
 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 
 
 

๑๐  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๖ 
 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถงึโครงการที่เตมิเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีก่ าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
 

๑๗๗ 
 

 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable)  ใ ช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใ ช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้ง
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  



 
 

๑๗๘ 
 

อบต.ท่ากูบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

141 
157,747,470.0

0 
246 

212,733,575.0
0 

365 
492,537,264.0

0 
422 

561,310,844.0
0 

384 
544,394,504.

00 

การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

75 15,154,700.00 77 14,773,050.00 104 17,892,000.00 111 18,227,240.00 110 
18,047,240.0

0 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

32 1,465,000.00 30 1,205,000.00 39 4,783,000.00 40 4,903,000.00 41 5,153,000.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

27 2,590,000.00 25 2,080,000.00 30 2,400,000.00 30 2,330,000.00 33 2,890,000.00 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

20 1,782,000.00 19 1,592,000.00 25 1,862,000.00 29 2,052,000.00 29 2,052,000.00 

รวม 295 
178,739,170.0

0 
397 

232,383,625.0
0 

563 
519,474,264.0

0 
632 

588,823,084.0
0 

597 
572,536,744.

0 
 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

 งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 

   

ผู้บริหารอบต.ท่ากูบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 88 
โครงการ งบประมาณ 16,115,410 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 2,258,000.00 

การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 42 12,842,410.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 200,000.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 25,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8 790,000.00 

รวม 88 16,115,410.00 

 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ า

ท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการ
แก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



 
 

๑๗๙ 
 

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  
การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติด
ยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทาง
การคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการ ก่อสร้างถนนใน
เส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
จ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 
 



 
 

๑๘๐ 
 

 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งระบบพลังานแสงอาทิตย(์โซลา 
เซล) ส านักงาน อบต. ทา่กูบ ม.10 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อติดต้ังระบบพลังงาน
แสง อาทิตย ์(โซลาเซล) 

ส านักงาน อบต.ท่ากูบ 

2. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น กั้นล าหว้ยสมป่อย 
บ้านท่ากบู หมู่ที ่1 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ าใช ้
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร 

3. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปา 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ขยาย เขตประปา 

เพื่อซ่อมแซมขยายเขตประปา 

4. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า / แรงสูง ให้แก่
ราษฎร 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าสว่วน
ภูมิ ภาค 

อุดหนุนไฟฟ้าสาขา บ าเหน็จ
ณรงค์ , สาขาหนองบัว ระเหว ,
สาขาจัตุรัส 

5. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซับสาย ออ หมู่
ที่ 5 ซอยบ้านนายบุญ ประดับวงษ ์

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม. หนา 
0.15 ม. 

6. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ภายนอก
หมู่บ้านท่าชวน หมู ่6 จากบ้านนายผอม หวังถ้ า
กลาง ถึง นางจงกล หวังถ้ ากลาง 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) 
บ้านท่าชวน จากหนา้บ้านนาย
ผอม หวังถ้ ากลาง ถึง บ้านนาย
จงกล หวังถ้ ากลาง (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.ท่ากบู ก าหนด) 

7. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทา่กูบ ม. 1 
ซอยข้าง รพ.สต.ท่ากูบ 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) 

8. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) บา้นนาง
ศยามล- ถนน หมู ่8 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่า
กูบ ก าหนด) 

9. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเรียน บ้าน
โป่งเกต - บา้นนายประทวน หมู่ที ่2 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อการสัญจรไป - มา ที่
สะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. 

10. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยมะขามเถ่า ม.12 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การสัญจร ไป-มา 
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 

11. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย สม้ป่อย 
หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายทรงสรรค์ ทองม่วง 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนจะได้มี
ถนน มาตรฐาน 

กว้าง 1.30 ม. ยาว 230 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 229 ตรม. 

12. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก บ้านวังกุง หมู่ที่ 4 (คุ้มหนอง ไม้เปราะ) 
บ้านนายสมรักษ์ เขตจัตุรัส 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนจะได้มี
ถนน มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
192 ตรม. 

13. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สริมเหล็ก 
บ้านวังขอนสัก หมู่ที ่3 บ้านนางผัน ประดับวงษ ์

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนจะได้มี
ถนน มาตรฐาน 

กว้าง 3.5 ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
175 ตรม. 

14. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยส้มปอ่ย หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนาง สมหวัง พิกุล 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนจะได้มี
ถนน มาตรฐาน 

กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
125 ตรม. 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่ากูบ มีดังน้ี 
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15. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ซับน้ าใส หมู่ที่ 11 ซอยคุ้มซับปลาฝา 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนจะได้มี
ถนน มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
250 ตรม. 

16. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้น
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ทางเข้าหมู่บ้าน โนน
สมบูรณ์ - คุ้มอ่าง 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนจะได้มี
ถนน มาตรฐาน 

กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
250 ตรม. 

17. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ซับสมบูรณ์ ม.9 ซอย 6 ทางเข้าวัด ซับสมบูรณ์ 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้มีเส้นทางการ
ขนส่งสินค้า ออกสู่ตลาด
เพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
300 ตร.ม. 

18. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังกุง ม.4 บ้าน
นางบุญเพียง - วัดบา้นวังกุง 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาขนมีถนนที ่ดี 
ใช ้

ขนาด กว้าง 1.30 ม. ยาว 230 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 229 ตร.ม. 

19. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านท่ากบู หมู่ที ่1 - สายท่ากูบ ? ท่าแตง - 
สายฟ้าสีทอง ? หนองผือ - สายหนา้อนามัย - 
สายหลังโรงเรียนท่ากูบ - สายหนองผือ - สายท่า
กูบ ? ท่าช้าง - สายหนองเกต ? ซับสะเดา 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 1.45 กม. ระยะทาง 
0.6 กม. ระยะทาง 0.7 กม. 
ระยะทาง 1.75 กม. ระยะทาง 
0.755 กม. ระยะทาง 3.8 กม. 
ระยะทาง 3 กม. 

20. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านโป่งเกต หมู่ที ่2 - สายโป่งเกต ? หนองนก
เขียน - สายป่าช้าบ้านโป่งเกต- สายดอนคะนิง - 
ลาดยางโป่งเกตร้านหญา้ - ลาดยางโป่งเกตร้าน
หญ้า ? ร่องแร - สายดอนคะนิง - ร่องแร - สาย
ร่องแร่ - บ.ร่วมมิตร - ลาดยางโป่งเกตรา้นหญ้า ? 
บ.ร่วมมิตร 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 2.7 กม. ระยะทาง 
1.1 กม. ระยะทาง 1.15 กม. 
ระยะทาง 1.7 กม. ระยะทาง 
1.4 กม. ระยะทาง 1 กม. 
ระยะทาง 2.17กม. 

21. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านวังกุง หมู่ที ่4 - สายวังกุง ? ซับปลาฝา ชว่งที่ 
1 - สายวังกุง ? ซับปลาฝา ช่วงที่ 2 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 1.3 กม. ระยะทาง 
0.5กม. 

22. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านท่าชวน หมู่ที ่6 - สายท่าชวน - คุ้มนายน้อย 
- สายหัวยส้มป่อย ? ท่าชวน 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 1.6 กม. ระยะทาง 
0.95 กม. 

23. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที ่7 - สายฟาร์มหมู - บ.
ห้วยส้มปอ่ย - สายหลังบา้น บ.หว้ยส้มป่อย 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 2.37 กม. ระยะทาง 
0.47 กม. 

24. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 - ดอยสวรรค์ ซอย 2 - 
ดอยสวรรค์ ซอย 4 - ดอยสวรรค์ ซอย 5 - ดอย
สวรรค์ ซอย 6 - ซอกตะเคียน ซอย 1 - ซอก
ตะเคียน ซอย 2 - ซอกตะเคียน ซอย 3 - สาย
บ้านซับสมบูรณ์ ? ถ้ าสวา่ง - สายกลางบ้านซับ
สมบูรณ์ - สายหลังดอยสวรรค์ ? ซับสายออ 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 0.18 กม. ระยะทาง 
0.43 กม. ระยะทาง 0.43 กม. 
ระยะทาง 0.286 กม. 
ระยะทาง 0.47 กม. ระยะทาง 
0.3 กม. ระยะทาง 0.47 กม. 
ระยะทาง 1.85 กม. ระยะทาง 
2.1 กม. ระยะทาง 0.8 กม. 

25. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่10 - สายวัดหินหง่าว - 
สายข้าง อบต. ?รอบอ่างเก็บน้ า ศาลเจา้พ่อหลวง
พล - สายขา้ง อบต. ? สถานีสูบน้ า - สายคุ้มหมู
หวาน - สายแยก ทล.ทช. 4014 ? คุ้มอ่าง ช่วงที ่

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 1.7 กม. ระยะทาง 
2.2 กม. ระยะทาง 0.7กม. 
ระยะทาง 0.55 กม. ระยะทาง 
0.8 กม. ระยะทาง 0.96 กม. 
ระยะทาง 2.2 กม. 
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1 - สายแยก ทล.ทช. 4014 ? คุ้มอ่าง ช่วงที่ 2 
- คุ้มอ่าง ? คุ้มนายน้อย 

26. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านซับน้ าใส หมู่ที ่11 - สายถ้ าประถนุ ? ภูขา้ว 
- คุ้มซับปลาฝ้า ? คุ้มซับน้ าใส - คุ้มซับน้ าใส ? 
บ้านท่าบอน - สายเมรุ ? เขาวง - สายเขาวงแยก
ซ้าย - สายเขาวงแยกขวา 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 1.6 กม. ระยะทาง 
1.75 กม. ระยะทาง 1.1 กม. 
ระยะทาง 1.17 กม. ระยะทาง 
2.67 กม. ระยะทาง 0.9 กม. 
ระยะทาง 0.3 กม. 

27. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านวังอุดม หมู่ที่ 12 - วังอุดม ? วัดถ้ าดงเข - 
คุ้มวังปลาดุก - วัดถ้ าสลักได ? คุ้มหินร่อง - สาย
หินร่อง ? ไร่นายเสมอ 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 2.66 กม. ระยะทาง 
0.98 กม. ระยะทาง 1.7 กม. 
ระยะทาง 1.11 กม. 

28. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านวังขอนสัก หมู่ที ่3 - สายวังขอนสกั ? ซับ
สะเดา - สายวังขอนสัก ? วังกุง ช่วงที่ 1 - สายวัง
ขอนสัก ? วังกุง ช่วงที่ 2 - สายวังขอนสกั ? คุ้ม
อ่าง - สายวัดบ้านวังขอนสัก ? ถ้ าดงเข 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 3.27 กม. ระยะทาง 
1.7 กม. ระยะทาง 0.975 กม. 
ระยะทาง 1.5 กม. ระยะทาง 
2.4กม. 

29. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านซับสายออ หมู่ที ่5 - สายแยกบา้นช่างทิน ? 
วัดซับสายออ - สายแยก ทล.2354 ? ไร่นายใจ - 
สายแยก ทล.2354 ? มอนายแก้ว - สายแยก 
ทล.2354 ? ถ้ าประถุน 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 1.212 กม. 
ระยะทาง 0.58 กม. ระยะทาง 
1.62 กม. ระยะทาง 1.37 กม. 
ระยะทาง 3.1 กม. 

30. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลูกรัง/หินคลุก ในพื้นที่ 
บ้านวังรัง หมู่ที่ 8 - สายวังรัง ? หนองนกเขียน 
ช่วงที่ 1 - สายวังรัง ? หนองนกเขียน ชว่งที่ 2 

ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ระยะทาง 1กม. ระยะทาง 
0.97 กม. 

31. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และ ประพฤติมิ
ชอบของผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชกิภา
ท้องถิ่น พนักงานสว่นต าบล และพนกังานจ้าง 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรม จ านวน 1 ครั้ง 

32. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั ฝา่ยพลเรือน 
(อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดตั้งและเตรียม
ความ พร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติ งานปอ้งกันฯ 

จัดอบรม จัดตั้ง 

33. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั ฝา่ยพลเรือน 
(อปพร.) หลักสูตร ทบทวน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อทบทวนและเตรียม
ความ พร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติ งานปอ้งกันฯ 

จัดอบรม ทบทวน อปพร. 

34. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปฏิบตัิ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อความสะดวกในการ 
ประสานงาน 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ 

35. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และ
หมอกควัน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ของประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า 

36. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงคต่อต้านยาเสพติด 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนให่แก่ที่ท า
การ ปกครองอ าเภอซัย
ใหญ่ 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ าเภอซับใหญ ่

37. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุ
บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหา อุบัติเหตุ
บนท้องถนนเทศกาล  

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
อุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาล ปี
ใหม่ 
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38. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุ
บนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อณรงค์ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหา อุบัติเหตุ
บนท้องถนน เทศกาล
สงกรานต์ 

ณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหา 
อุบัติเหตุบนท้องถนน เทศกาล
สงกรานต์ 

39. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการสู่เพื่อ เอาชนะยา
เสพติด อ าเภอซับใหญ ่(ศป.ปส.อ.ซับใหญ่ ) 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการสู่
เพื่อ เอาชนะยาเสพติด 
อ าเภอซับใหญ ่

อุดหนุน อบต.ซับใหญ ่

40. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่โรงเรียน 
สังกัด สพฐ. และ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม) ที่ได้มาตรฐานถูก
หลักอนามยั และมีคุณค่า
อย่างเพียงพอ 

โรงเรียน 5 แห่ง 1 สาขา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

41. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน ใหแ้ก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
กูบ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่ากบู 

42. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ความส าคัญและ
ส่งเสริม ให้เด็กแสดงออก
ในทางที่ เหมาะสม 

สนับสนุนกิจกรรมเน่ืองในวันเด็ก
แห่งชาติ ให้กบัทุกโรงเรียนและ
ศูนย์เด็กในเขต ต าบลท่ากบู 

43. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ท่ากูบ 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขต
พื้นที่ อบต.ท่ากูบ มี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย ในการจัดซ้ืออาหาร
กลางวันให้แก่ โรงเรียน 5 แห่ง 
และ 1 สาขา 

44. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จรยิธรรม ของ
นักเรียน 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง ประสงค์ 

จ านวนนกัเรียนใน โรงเรียนบ้าน
โป่งเกต 

45. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการงานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล และงาน
ของดีอ าเภอซับใหญ ่ประจ าปี 2563 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมีจิตส านึก เล็งเห็น
ของดี อ าเภอซับใหญ ่

ประชาชนในอ าเภอซับใหญ ่

46. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็ก และ
เยาวชนต าบลท่ากูบ 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ต าบล ท่ากูบเข้มแข็ง 

เด็กและเยาวชนต าบลท่ากูบมี 
ความเป็นผู้น าที่ด ี

47. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการประชาสัมพันธป์ระชาชน เพือ่รว่มงานรัฐ
พิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ 

ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ย
ประชาสัม พันธ์เพื่อ
ร่วมงานรัฐพิธ ี

ร่วมประชาสัมพันธ์ งานรัฐพิธี 

48. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จาก โรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ฉีดวัคป้องกัน
โรค พิษสุนัขบ้าใหแ้ก่
สุนัข-แมว ในเขตพื้นที่
ต าบลท่ากูบ 

12 หมู่บ้าน 

49. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. ลดอัตราความชุกชุม
ของ ยุงลาย 2. ลดอัตรา
ผู้ป่วยด้วยโรค 
ไข้เลือดออก 

-แจกทรายอะเบท -จัดซื้อ
สารเคมีก าจัดยุงลาย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

50. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน และ บริหาร
จัดการระบบแพทยฉ์ุกเฉิน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ระบบบริการ
แพทย์ ฉุกเฉินส าหรับ
ประชาชนในพื้นที่ มี
ประสิทธิภาพ 

บริการแพทย์ฉุกเฉินแก่ 
ประชาชน ในต าบลทา่กูบ 



 
 

๑๘๔ 
 

51. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

อุดหนุนหมู่บ้านส าหรับ
การ ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนจ านวน 12 หมู่บ้านใน 
เขต ต.ท่ากูบอุดหนุนหมู่บ้าน ละ 
20,000 บาท 

52. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์ จ านวนสัตว ์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส ารวจขอ้มูลสัตว ์ จ านวนสัตว์ในต าบล ท่ากูบ 

53. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบลท่ากูบ 

54. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรี และ 
ครอบครัว 

ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีพ ตา่งๆ และดา้น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อบรมให้ความรู้แก ่กลุ่มสตรี 
ต าบลท่ากูบ 

55. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบลท่ากูบ 

56. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาผู้ยากไร ้

ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือ
ทุนการศึกษา นักเรียน 

ช่วยเหลือทุนการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาผู้ยากไร ้

57. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนหน่วยงานราชการอื่น ๆ 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อด าเนินงานอันเป็น
ประโยชน์ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าน้ ามัน
อุปกรณ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ 

58. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนในต าบลท่ากูบ 

59. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดี
งาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันฑ์ โดยเน้น
การมี ส่วนรว่มของประชนชนในชุมชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงาม 

ประชาชนในต าบลท่ากูบ 

60. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาต าบลท่ากูบ 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน การออกก าลัง
กาย 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลท่า
กูบ 

61. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอซับใหญ ่ส าหรับ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธี ต่างๆ ของอ าเภอ
ซับใหญ่ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ซับใหญ่ 

62. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์รักษ ์พืน้ที่สีเขียว 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อกิจกรรมท้องถิ่นไทย 
รวม ใจภกัดิ์ รักษพ์ื้นที่สี
เขียว 

ผู้บริหาร พนักงาน พนกังานจ้าง 
สมาชิก อบต. ต าบลท่ากูบ 

63. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพใหแ้ก่ 
ผู้สูงอาย ุ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุก
คน ในต าบลท่ากูบที่ขึ้นทะเบียน 

64. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพใหแ้ก่ 
ผู้พิการ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการทกุ
คน ในต าบลท่ากูบที่ขึ้นทะเบียน 



 
 

๑๘๕ 
 

65. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพใหแ้ก่ 
ผู้ป่วยเอดส ์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ทุกคน ในต าบลท่ากบูที่ขึ้น
ทะเบียน 

66. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุน ประกันสังคม
ให้แก่ พนกังานจา้ง ของ 
อบต.ท่ากูบ 

พนักงานจ้างของ อบต.ท่ากบู 
ทุกคน 

67. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต าบล
ท่ากูบ (สปสช.) 

ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อหลักประกันสุขภาพที่
ดี ทั่วถึงกับประชาชนทุก
คน 

กองทุนหลักประกันสุชภาพ 
อบต.ท่ากูบ 

68. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบล
ท่ากูบ 

ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพือสมทบเงินออมให้กับ 
ประชาชนต าบลท่ากูบ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่า
กูบ 

69. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เงินส ารองจ่าย 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภยั เกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือด 
ร้อนของประชาชน 

กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 

70. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสมทบกองทุนทดแทน 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายกองทุนทดแทน 
สมทบกองทุนเงินทดแทน เป็น
รายป ี

71. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เงินช่วยพิเศษ 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชว่ยพิเศษ 

เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ 
และพนักงานสว่นท้องถิ่น ผู้รับ 
บ านาญ และพนกังานถึงแก่
ความตาย 

72. 
การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ทอ้งถิ่น 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อประชาชน รู้อนุรกัษ์ 
วัฒน ธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนรู้อนุรักษว์ัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

73. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ -เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย ในครัวเรือน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลท่า
กูบ 

74. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลผลิต 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพแปรรูป
ผลผลิต ให้แก่ เกษตรกร 

กลุ่มแม่บ้านในต าบลทา่กูบ 

75. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ น้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู ่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ เจ้าอยู่หวั
มหาวชิรลงกรณฯ ด้วย 
การจัดหาที่ดินว่างเปล่า
ท าแปลง เกษตร
ผสมผสานและพัฒนา 
แหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์
ได้อย่าง เพียงพอ 

ส่งเสริมและจัดหาที่ดินว่างเปล่า
ท าแปลง เกษตรผสมผสานและ
พัฒนาแหล่งน้ าให้ใช้ ประโยชน์
ได้ 

76. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทาง
การเกษตรประจ าต าบล 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทค โนโลยีทาง
การเกษตร ประจ าต าบล 

อุดหนุนศูนย์ฯ จ านวน 1 ศูนย์ 



 
 

๑๘๖ 
 

77. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกลู 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

ต าบลท่ากูบมกีารก าจัดขยะ ที่
ถูกต้อง ถูกหลัก 

78. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการวางผังเมือง 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ 
พนักงาน อบต. เกี่ยวกับ
การจัดท าผังเมือง รวม
ชุมชน อาคาร งานพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
การผังเมือง 

จัดฝึกอบรมพนักงาน จ านวน 1 
ครั้ง 

79. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนองพระราชด าริ 
สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี โครงการ
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช 

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง
กระบวนการ ความร่วมมือของ 
อบต. และสมัครเข้าร่วม สนอง
พระราชด าริตามโครงการฯ 

80. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปกป้องสถาบัน ?กิจกรรมปลูกไผ่มงคล
ล้านต้น หน้าฝนปี้นี?้ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปลูกต้นไม้ เฉลิมพระ
เกียรติ พระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 
10 

คณะผู้บริหาร ,พนักงาน สมาชิก
สภาอบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชน ทัว่ไป ในต าบลท่ากูบ 

81. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ท่ากบู 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ส าหรับ การเลือกตั้ง และ
เลือกตั้งซ่อม ของ อบต.
ท่ากูบ 

จัดการเลือกตั้งประจ า ของ 
อบต.ท่ากูบ 

82. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนกังาน อบต. 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
สามารถ น าความรู้ที่
ได้มาพัฒนาองค์กรได้ 

จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษา ดู
งาน นอกสถานที ่

83. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าจ้างออกแบบ 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ้างเป็นค่าออกแบบ ค่าจ้างออกแบบ 

84. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อ บริหารการจัด
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ระดับอ าเภอ และศูนย์
ประสานงาน อปท.อ าเภอซับใหญ ่

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นสื่อกลาง
ประชาชน สัมพันธ์ให้ผู้ที
สนใจเข้ามามี ส่วนรว่มใน
กระบวนการจัดซ้ือ จัด
จ้าง และเผยแพร่ความรู้ 
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัด
จ้าง ของ อบต. ,
ช่วยเหลือประชาชน 
ระดับอ าเภอ 

อุดหนุงบประมาณให้แก ่อบต.
ซับใหญ่ หรือ อบต.ตะโกทอง ใน
การบริหารจัดการศูนย์ 
ช่วยเหลือประชาชน ระดับ
อ าเภอ และศูนย์ประสานงาน 
อปท.อ าเภอซับใหญ ่

85. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท าแนวเขตการปกครอง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีแนวเขตการ
ปกครองที่ ชัดเจน 

เขตพื้นที่ต าบลท่ากูบ 

86. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า k เพื่อจ่ายเป็นค่า k 

87. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง ความติด
เห็นของประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

จัดประชุมประชาชน จัดประชุมประชาชน 



 
 

๑๘๗ 
 

88. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการจัด เกบ็รายได้
ของ อปท. 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ ของ อปท. 

พนักงาน อบต. 

 

 

 


